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 Sammanfattning 
 
I denna rapport behandlas verktyget FMEA (Failure Mode Effect Analysis), dess användning 
och genomförande på identifierade komponenter som ingår i elmotorer tillverkade hos ABB 
LV Motors i Västerås. Målet med detta arbete har varit att ge lärdom om metoden FMEA på 
företaget för att möjliggöra användandet av verktyget bland medlemmarna på företaget och att 
vi implementerar verktyget på befintlig motor för att analysera de felsätt som kan uppstå. 
Eftersom ABB just nu har ett pågående projekt med en ny motor kan våra slutgiltiga 
felanalyser även ge dem information om vilka ändringar och åtgärder som kan vara till nytta 
vid utformningen av den nya motorn. 
 
Efter två veckors praktik i verkstan och en grundlig genomgång av företagets reklamationer 
kunde vi avgränsa arbetet genom att identifiera de komponenter som analyserna skulle 
genomföras på. Efter en genomgång tillsammans med våra handledare på företaget kom vi 
fram till att utföra våra analyser på fem komponenter, två av dem framstod som mycket kritiska 
som upptäcktes redan vid genomgång av reklamationerna. 
Komponenterna som vi har analyserat är: 
 

1. Lager              
2. Lindning    
 
3. Tätning av uttagslåda och uttagslock 

 
4. Fötter             
5. Sköldar           
 

Lager som är den näst största kritiska komponent som vi tittat på är en del i motorn som är 
väldigt känslig, det är viktigt att följa instruktioner för underhåll och smörjning för att undvika 
för tidiga lagerskador.  
Lindningen är klart den mest kritiska komponenten i våra analyser, detta är för att det är så 
mycket som spelar in lindningens funktion. Under själva processen kan det uppstå felsätt som 
påverkar lindningen negativt både direkt men även i ett senare skede då motorn är i drift.  
 
Tätning av uttagslåda och lock beskriver de felsätt som kan uppstå då tätningen inte är effektiv 
och tät, vad som kan hända då det kommer in smuts och fukt och hur det eventuellt kan 
påverka plint eller andra elektriska applikationer. Felanalysen på fötter och sköldar behandlar 
mycket designfel, toleransfel och hur det påverkar komponenterna.  
I rapporten beskrivs utförligt komponenternas funktioner, processer, underhåll samt vad vi har 
kommit fram till i våra felanalyser fast vi i rapporten beskriver det mer utförligt. Efter 
beskrivning av varje komponent följer ett FMEA för den komponenten, dessa FMEA:n är våra 
resultat av detta arbete. 
   
 

Dessa komponenter analyseras i samma FMEA. 

De komponenter som är mest kritiska        
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Abstract 
 

In this report we discuss the tool, FMEA (Failure Mode Effect Analysis), we look at its usage 
and realization on identified components that are included in electrical motors made at ABB 
LV Motors in Västerås. Our goals with this work have been to give knowledge about the 
method FMEA to the company so they can learn to use this tool and for us to implement the 
tool on an existing application to analyze the failures that can occur. Since ABB have a project 
ongoing with a new motor our analyses can also give them input on what changes and actions 
to take on the new motor. 
 
After two weeks training in the workshop and a thorough survey of the company’s warranty 
claims we could define our work by identifying which components we would survey our 
analyses on. After a run through with our instructors at the company we draw the conclusion to 
survey our work on five components, which there are two components that are very critical that 
we discovered during our information collection with the warranty claims. 
 
The analyzed components are: 
 

1. Bearing          
2. Winding 
 
3. Sealing of terminal box and terminal cap. 

 
4. Motor feet’s 
5. Shields                 

 
Bearing which is after the winding the most critical component, it is a sensitive part and it is 
very important to follow instructions for maintenance and lubrication to avoid early bearing 
damages. 
Winding is the by far most critical component in our analyzes, this is because there are many 
parts that plays role in the windings function, copper wires, isolations, impregnation and during 
the process you can have failures that affect the winding in a negative way immediately but 
also in a later phase when the motor is running. 
Sealing of the terminal box and cap describes those failures that can occur when the sealing is 
not effective and compact, and what happens is that you get dirt and damp in to the box and 
how it possibly can affect the connection box and other electrical applications.  
The failure analyze on feet and shields deals with design faults, tolerance faults and how it 
affects the components. 
In the report we describe the functions of the components, processes, maintenance and that is in 
general what we have in our FMEA analyses. However, in the report we describe it more 
thoroughly. After the description of every component we have the FMEA of respective 
component attached. The FMEA analyses are our results in this work, in the analyses we show 
many possible failures at each component and also which failures are most critical to deal with. 
 

 
 

The two most critical components 

These components are surveyed in the same FMEA 
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Förord 
 
 
Detta examensarbete belyser metoden FMEA där vi implementerar verktyget på en befintlig 
applikation, en elmotor. Information om FMEA har samlats utifrån diverse litteraturstudier. De 
grundläggande delarna i detta arbete är de färdigställda FMEA-analyser på de komponenter i 
elmotorn som har identifierats hos ABB LV Motors i Västerås. Syftet med arbetet är att ge 
kunskap om FMEA för representanterna från ABB med avsikten att de kan implementera 
verktyget inom företaget samt genomföra FMEA-analyser på deras elmotorer för att hitta de 
felsätt som kan uppstå hos de kritiska komponenterna. Med hjälp av FMEA-metoden får 
företaget en sammanställning av de felsätt som kan uppstå och en risktalsanalys på de fel som 
också är mest kritiska att ta itu med. Förhoppningsvis har företaget också användning av vår 
analys till sitt pågående projekt med en ny och förbättrad motor. 
 
Vi vill ge ett stort tack till ABB LV Motors och all personal som har varit hjälpsamma och 
funnits till vårt förfogande. Detta examensarbete har gett oss mycket ny kunskap inom området 
elmotorer och vi har även fått tillämpa våra kunskaper som vi har lärt oss under vår utbildning. 
Vi vill framföra ett tack till våra handledare på företaget, Inger Ekvall och Åke Andersson men 
också ett tack till vår handledare Rolf Lövgren på Mälardalens högskola för deras stöd och 
vägledning under arbetets gång.  
 
 
 
Civin Kariksiz                                                                        Rasha Almaliki 

 
 
Eskilstuna, juni 2007 
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Ordlista & förkortningar 

 
FMEA: Failure Mode Effect Analysis, feleffektsanalys på en komponent/ funktion. 
 
Komponent: Ingående delar i motorn 
 
Lager: Komponent vars huvudfunktion är att överföra kraften mellan en stillastående del av en 
maskin till den roterande delen av en maskin med minsta möjliga motstånd. 
 
Lindning: Koppartråd som spolas upp och samlas upp i härvor som sedan förs in i 
statorpaketets spår för att bilda lindningen, en ström förs till statorlindningen som genererar ett 
magnetiskt fält. 
 
Plint: Komponent dit kablar från lindningen kopplas, plint finns i uttagslådan 
 
SPS: Statistisk processtyrning, metodpaket inom kvalitetstekniken som används för att 
övervaka processer av olika slag. 
 
Statorpaket: Stansade plåtar som läggs ihop och svetsas samman till ett paket 
 
Tätning: Material som förhindrar smuts, fukt och andra föroreningar att tränga in i motorn/ 
motordelar. I rapporten beskriver vi två typer av tätningar, v- respektive gamma ringar och 
tätning i silikon material för att täta uttagslåda och lock. 
 
Termistor: Värme element som känner av värmen i motorn(lindningen) 
 
Uttagslåda: Innehåller en plint dit huvudelkablar kopplas samt separata kopplingar för 
värmeavkännare och andra tillval 
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1. Inledning 
Fokus i detta arbete har lagts på de felsätt som kan uppstå i en elmotors ingående komponenter. 
Vi har gått igenom reklamationer som sträcker sig ungefär ett år tillbaka med avsikt att 
identifiera vilka komponenter som är mest kritiska. Efter genomgång av reklamationer 
bestämdes tillsammans med handledarna på företaget vilka komponenter som är mest 
väsentliga. Detta arbete är också tänkt att ge kunskap om verktyget FMEA till de på ABB så att 
de sedan själva får möjligheten att genomföra felanalyser. Huvuddelen i detta arbete är våra 
FMEA- analyser på de olika komponenterna där felanalyserna belyser de felsätt som har 
lyckats bli identifierade, orsaker till dessa felsätt samt vilka effekter som kan uppstå.  
 

1.1. Bakgrund 
 
LV Motors är en enhet inom division Automation Products (AP) inom ABB AB. 
De utvecklar, producerar och marknadsför växelströmsmotorer med hög prestanda och stort 
variantutbud inom axelhöjdsområde 112-280, dessa siffror är enligt europastandarden, IEC och 
avser mått från monteringsplan till centrum på axel.  
Bakgrunden till detta arbete ligger i att ABB LV Motors i Västerås vill genomföra produkt 
FMEA på sina elmotorer samt få en kunskap i hur man använder sig av verktyget, FMEA. Det 
finns en önskan att kunna visa sina kunder att man har genomfört felanalyser och att man vidtar 
åtgärder därefter. 
 

1.2. Syfte och mål 
 
Syftet med detta examensarbete har varit att definiera produktens (motorns) mest kritiska delar 
med hjälp av FMEA och ge kunskap till företaget om användningen av FMEA så att de sedan 
själva kan använda verktyget. Målet med detta arbete har varit att utifrån metoden FMEA 
kunna tillämpa det på identifierade komponenter som vi ser är kritiska och som behöver 
analyseras för att kunna göra en förbättring. 
Eftersom ABB just nu är igång med ett projekt av en ny motor kan vårt arbete också ge dem 
rekommendationer på vad som skulle kunna förbättras i den nya motorn.  
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1.3. Projektdirektiv 
 
• Teoretisk överblick genom att inventera praktiska metoder att genomföra FMEA, 

litteraturstudier och inventering av kommersiella FMEA-verktyg.  
• Förslag på praktisk procedur och genomförande av denna analys på elmotor. 
 
I uppgiften ingår också att inhämta produktkännedom samt kunskapsöverföring till ABB om 
verktyget FMEA. 
 

1.4.  Referensram 
 
Detta projekt baseras på diverse litteraturstudier och tidigare kunskaper om FMEA och dess 
användning. Den litteratur som har använts behandlar endast metoden FMEA och dess 
tillämpning på befintlig produkt och process, t.ex. Failure Mode and Effect Analysis, FMEA 
from theory to execution av D.H. Stamatis (2003), en bok som beskriver först det teoretiska 
med metoden och går därefter över till hur man genomför analysen.  
Feleffektsanalys(FMEA) för svensk industri, en introduktion för mindre och medelstora företag 
IVF-resultat, Carina Fritz (1990) och The basics of FMEA. Robin E. Mcdermott, Raymond J. 
Mikulak, Michael R. Beauregard (1996). Efterforskningarna har utgått från denna litteratur som 
beskriver metoden FMEA och som för oss har varit användningsbara att implementera på 
produkten. 
 
Vår fördjupning inom FMEA görs genom informations- och materialsamling från olika källor 
där studier av olika kompendier och rapporter genom databaser via skolan har varit till vårt 
förfogande med den informationen som har varit nödvändig. Ett av de kompendier som har 
använts gav oss mycket information om den mest kritiska komponent som identifierades, The 
cause and analysis of stator and rotor failures in ac induction machines, Austin H. Bonnett, 
George C. Soukup. Utifrån den litteratur- och informationssamling som har varit till vår 
förfogande har vi genomfört våra feleffektsanalyser. 
 

1.5. Projektavgränsningar 
 
Utifrån metoden FMEA ska en analys genomföras på ABB:s elmotorer och med metoden visa 
vilka felsätt som uppstår samt vad som är orsakerna och effekterna av dessa. Metoden ska 
också kunna användas av företaget i framtida projekt. De begränsningar som gjorts i arbetet är 
antalet komponenter att analysera, där man tillsammans med handledarna kom fram till att det 
var rimligt med fem komponenter som ingår i motorn. Två av dem är mest kritiska och de mest 
omfattande i detta arbete. Arbetet omfattar 20 högskolepoäng och motsvarar 20 veckors 
heltidsarbete som har lagts upp i vår projektplan i form av ett ganttschema, finns bifogat som 
bilaga 1. Arbete innehåller också produktinformation i form av skisser, bilder och process för 
att underlätta förståelse av vissa begrepp. Resultatet av detta arbete visas i form av FMEA-
analyser på varje komponent. 
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1.6 Metod och tillvägagångssätt 
 
Arbetet började med två veckors praktik i verkstan där motorn tillverkas och monteras ihop. Vi 
fick titta på fyra liner där man har en uppdelning för små och stora motorer. Vid linerna fick vi 
lära oss hur processerna gick till och detta var en stor erfarenhet för oss att använda senare i 
arbetet. Vissa felsätt upptäcktes redan under praktiken men vi visste fortfarande inte vilka 
komponenter vi skulle genomföra vår felanalys på förrän vi hade gått igenom alla 
reklamationer. Under vår praktik och genomgång av reklamationer fick vi en bättre insikt i 
vilka fel som var mest kritiska och vad vi tyckte passade bra för vårt arbete. Efter att ha 
avgränsat vårt arbete till fem komponenter samlade vi all tänkbar information om dessa för att 
få en klarare bild av deras funktioner och möjliga felsätt. Eftersom det bara finns ett sätt att 
använda metoden FMEA på började vi identifiera felsätt på de olika komponenterna efter vår 
litteraturstudie för att sedan titta på orsaker och effekter innan en sammanställning av 
analyserna. 
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2. Projektinitialisering 
ABB LV Motors är en affärsenhet som ingår i divisionen ABB Automation Products. Företaget 
utveckla, tillverkar och säljer lågspända asynkronmotorer i aluminium och gjutjärn inom 
axelhöjdsområde 112-280.. Enheten har 250 medarbetare och deras kunder är spridda över hela 
världen. De är certifierade för ISO 9001, ISO 14001 och ISO/TS 14025. 
 

2.1 Problemformulering 
 
ABB LV motors har haft sina önskemål inför det här arbetet. Man vill lära sig om metoden men 
också kunna redan nu granska de största riskerna produkten har i dagens aktuella läge. I detta 
avsnitt har vi tillsammans med våra handledare specificerat de problem vi kommer att jobba 
med under vår tid på företaget. 
 

2.1.1 Företagets frågeställning och önskemål 

• Inlärning av komponenternas funktioner 
• Löpande kommunikation mellan projektgruppen och personal på företaget.  
• Vilka komponenter är de mest kritiska i produkten? 
• Vilka fel uppstår hos leverantör? 
• Vilka fel uppstår hos produkten? 
• Vilka fel uppstår hos kund? 
• Genomgångar av ifyllda FMEA tillsammans med personal från företaget. 
• Gränsen för att risktalet skall anses vara kritiskt är 100. 
• Projektgruppens egna förslag på åtgärder inte påverkat av personalens åsikter. 
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2.2 Sprängskiss  
För att underlätta förståelsen kring beskrivningen av olika delarna i motorn för dem som inte är 
insatta i ämnet har vi valt att illustrera med en sprängskiss, de ingående delar i denna skiss 
förekommer i alla motorer 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Uttagslåda 

Uttagslock 

Statorlindning  

Rotor 

Sköld(drivsida) 

Sköld och lager 

Fläkt 

Fläktkåpa 

Plint 

Kabelgenomföring 

Hölje 

Fötter 
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3. Förstudie 
Med hjälp av vår förstudie kan vi samla in så mycket information som möjligt för att kunna ha 
som underlag inför arbetet. Förstudien består av praktik i verkstaden, intervjuer samt 
litteraturstudie. 

 

3.1 Praktik i verkstaden 
 
När vi började med vårt arbete på ABB fick vi en två veckors utbildning i deras verkstad där 
motorerna tillverkas. Under tiden vi var i verkstan hade företaget redan påbörjat enstaka 
förändringar gällande layout och flytt av olika tillverkningsmaskiner dock kommer vi att 
beskriva de delar i verkstan som berör vårt arbete. Verkstan är uppdelad i fyra liner varav på 
line 1 och line 2 tillverkas de mindre motorerna medan på line 3 och 4 tillverkas de större 
motorerna. Härnäst följer en beskrivning av processen:  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statorn tillverkas med hjälp av 
plåtringar som staplas på 
varandra och sedan svetsas ihop 
till ett paket, i statorspåren för 
man sedan in koppartråden som 
utgör lindningen 
 

Rotorn tillverkas också med hjälp 
av plåtringar, rotorns lindning består 
av aluminium som man pressgjuter i 
rotorn. Rotorn värms sedan upp för 
att trä på axel och sedan svarvas och 
balanseras den 
 

Sköldar och lager ska nu 
pressas vid pressmaskin, 
sköldarna skruvas fast och 
sedan skickas motorn till 
slutmontering 

Trådarna från statorlindningen 
kopplas till plint i uttagslådan, 
det är i uttagslådan som 
motorns strömförsörjning 
ansluts. Uttagsslådan finns ofta 
placerad ovanpå motorn 

Då statorpaket med lindning har 
blivit hopsytt och impregnerat, samt 
ipressat i höljet så är det dags att 
montera statorpaketet i motorhöljet. 
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3.2 Intervjuer 
 
Intervjuer med utvald personal på ABB utförs för att få ytterligare åsikter baserade på fakta och 
erfarenheter som vi kan jämföra med de kundreklamationer som vi har tittat på och förstärka 
vår uppfattning om de problem som behöver prioriteras för FMEA analys. Vi har utgått från en 
checklista med frågor, se bilaga 2, men intervjupersonerna har även fått friheten att komma 
med sina egna reflektioner. Intervju personerna är: Malin Andersson och Sofia Zandbergs från 
Inköp, Åsa Rylander från produktionsteknik, Sönke Rickertsen från teknikavdelningen (process 
manager), Niclas Jonsson från teknikavdelningen, Peter Isberg teknikchef, och Göran Hjelm 
från eftermarknad. 
 

3.2.1 Resultat av intervjuer 

Malin och Sofia  
 

• Det är viktigt med kommunikation mellan inköp och leverantörer. 
• Huvudsaken med arbetet av att hitta rätt leverantör är att få bra priser. 
• Ibland kan toleranserna på ritningar vara onödigt tuffa, just gällande för leverantörerna, 

man har inte lika stor acceptans för om det skulle gå fel hos dem än vad man hade när 
tillverkningen skedde in house. 

• Det känns som att det skulle behövas någon slags process för att hantera kundspecifika 
projekt för det finns inte idag. 

• Mer fokus på lindningen (inga dokumenterade underlag) dåliga underlag 
• Mycket onödiga slarv som kan kännas jobbiga, t.ex. slarv med att specificera ritningar, 

och oftast så får vi inte de uppdateringar som sker muntligt till leverantör, därför behövs 
uppdateringar av ritningar. 

• Bättre samarbete mellan inköp och teknik avdelningarna behövs. Vi vill känna att våra 
åsikter är viktiga. 

 
     
Åsa Rylander 

 
• Det skulle vara bra med en visuell kontroll av färdiga motorer och även ett större 

omfattande prov på inkommande material skulle behövas.  
• Leverantörerna har bra samarbete med oss men trots det så förekommer det ofta 

förseningar med leveranser. (sätter press på produktionen) 
• Det är viktigt att kunna få in mentaliteten att göra rätt från mig och att varje station bör 

ha sin egen kontroll innan produkten skickas vidare till nästa station. 
• Det är viktigt med bättre koll på reservdelsförråd och ha rätta reservdelar i lager. 
• Stopptider är något som vi måste jobba aktivt med för att kunna uppnå förbättringar 

hela tiden.  
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Göran Hjelm 
 

• Vi får in mycket lindningsfel och lagerfel, men på senaste året även målningsfel. 
• Större reklamationer prioriteras särskilt om samma kund har haft samma problem. 
• Det skulle vara bra med utbildning för personal som jobbar med lindning. Idag kan 

det vara lite svårt med tanke på all inhyrd personal som inte vet om känsligheten av 
denna process. 

• Någon form av slutkontroll av färdig motor behövs för då skulle vi kunna upptäcka 
många av de fel som upptäcks tidigt hos kunden. 

• Även om en manual skickas med motorn till kunden så är det viktigt att 
säljpersonalen informerar kunden om de viktigaste delarna muntligt. Därför skulle 
även en utbildning behövas där vilket kan resultera att fördela rätt motor till rätt 
omgivning och ge den informationen som behövs för att kunden ska veta hur 
motorn ska hanteras. 

• Rostproblem har också dykt upp och det vet vi att vi behöver åtgärda. 
• Mitt jobb är mycket erfarenhetsbaserat jobb och ibland kan det vara svårt att bevisa 

om kunden har följt manualen och tagit bra hand om motorn. 
 
 
Sönke Rickertsen 

 
• Vi kan inte alltid veta vilka reella förhållanden motorn kommer att utsättas för och 

ibland så kan vi missa att bli informerade om väldigt viktiga aspekter och då kan 
motorn vara av fel typ som skickas till kunden på grund av denna dåliga 
informationskedja. 

• Sköldar spricker vid hög vibration (på grund av att ingen vibrationsnivå för driften 
anges av kunden) 

• Generellt problem är även vatten i motorn. Tätningen i uttagslådan är känslig då 
tätningarna överlappar varandra och får en kritisk punkt där. 

• Spårisoleringen som används vid lindningen kan vara svår att hantera och kan vara 
väldigt känslig. Detta gäller även de härvmellanlägg som sätts på efter varje fas. 
Målningen kan också vara känslig då det kan ta tid för färgen att torka och uthärda 
för att vara redo för leverans. 

• Den mekaniska bearbetningen av köpdetaljer som sköldar och axel är viktig att 
lägga fokus på. Sköldpressning är en känslig kombination av sköld och lager. 

• Märkskylten vill jag ändra på. De kostar oss mycket och vi skulle kunna spara en 
hel del på dem. Man kan inte skriva optioner på dem. 

• Även problem med fötter har uppstått. De kan brytas vid grövre hantering. De måste 
möta toleransen. 

• V- ringar bryts ned och det kan ske väldigt snabbt efter att de kommer till kunden. 
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Niclas Jonsson 
 

• De reklamationer som vi får beror på vilken produkt och applikationen. 
• 2- pol är det vanligt med lagerhaverier på grund av den höga rotationshastigheten. 

De kan bli varma och det sliter fettet. Även roterande obalans i axel kan ske. 
• 4- pol har båda lagerhaverier och lindningsproblem och där är det jämnt fördelat  
• 6- pol och 8-pol har lindningsproblem 
• Vi har bra support som kunderna är nöjda med och våra processer är bra. 
• Standardprodukterna är många och tillbehören är ännu fler så det är svårt att få rätt 

produkt till kunden. 
• Sprickor i sköld och fötter kan orsakas av belastning och vibrationer. 
• Slitage av V-ring, gamma ringar och tätningar sker ofta. 
• Om en motor brinner så beror det på att den har fått genomslag i lindningen som 

ofta beror på smuts, damm och att isolationen går sönder. 
 

Peter Isberg 
 

• Lindningshaverier kan bero på att lindningen har blivit misshandlad. I produktionen 
kan mycket hända för att försämra koppartrådens prestanda. Trådarna är väldigt 
känsliga för smuts och till exempel så har man använt sig av smutsiga 
gummiklubbor som man har slagit med på lindningen. 

• Lindningshaverier kan även bero på att kunden har dålig energikvalitet. 
• Lagerhaverier beror mycket på att kunden kan ha glömt att smörja lagret. 
• Vatten i motorn kan orsaka elektriska fel. 
• Svaga punkter är kopplingslådan, isolationstekniken, lindningen, fötterna och 

sköldar. 
• Lagermontage ska hanteras av utbildad personal i rena lokaler. 
• Det skulle vara bra med slutkontroll av produkterna. 
• Leverantörer behöver mer forskningsmöjligheter. 

 
 
Analys av intervjuerna 
Flera av våra intervjupersoner har nämnt fel som är relaterade till lindningen, lager, sköldar och 
fötter. Dessa fel verkar vara aktuella men de är även gamla upprepade fel som inte har 
åtgärdats. De största delarna av reklamationer som vi har sett har varit lindningsfel och lagerfel. 
Båda felsätt kan orsakas av väldigt många saker och komponenterna är känsliga för smuts och 
damm. Dessa iakttagelser har förstärkt vår uppfattning om de komponenter som vi har valt som 
mest kritiska och som måste prioriteras. Sprickor i sköldar och fötter har även varit ett problem 
som intervjupersonerna har nämnt. Genom intervjuerna har vi fått en inblick av vad personalen 
på ABB tycker borde åtgärdas. 
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3.3 Litteraturstudie 
 
ABB LV Motors planerar att implementera FMEA på företaget och som mål har man planerat 
att ett antal komponenter ska analyseras för att genomgå en FMEA. Man har en ny plattform 
på gång och en utvärdering av de befintliga komponenterna kan ge dem input till den nya 
plattformen, dessutom vill man på konstruktions- och kvalitetsavdelningen lära sig mer om 
metoden för ett fortsatt arbete. 
 
FMEA för dagens industri kan ha många fördelar, men för att kunna använda sig av metoden 
behöver man vara medveten om vissa saker. 
För att veta mer om verktyget och för att veta hur vi ska rikta in vårt arbete så studerade vi 
litteratur som behandlar FMEA och tog med det som vi ansåg skulle ge oss viktig information i 
vårt arbete.  
 

3.3.1 Feleffektsanalys (FMEA)  

FMEA är en förkortning av det amerikanska uttrycket: 
 
”Failure Mode and Effect Analysis” 
 
På svenska kallas FMEA för feleffektsanalys. Feleffektsanalys är en metod som systematiskt 
identifierar de potentiella fel, orsaker och effekter som kan uppstå i en produkt eller i 
tillverkningsprocessen av en produkt. Analysen utgår från tre frågor [2]: 
 

• Vilka fel kan tänkas uppkomma i konstruktionen/ tillverkningen? 
• Vad är orsakerna till felen? 
• Vad blir effekterna? 

 
I metoden görs även en uppskattning av ett risktal som ett bedömningsresultat som följande tre 
parametrar ger: 
 

• Sannolikheten för att felet ska uppträda 
• Sannolikheten för att felet upptäcks 
• Feleffektens allvarlighetsgrad 

 

 
Bild 1: Exempel på ett FMEA formulär med bedömningsparametrar [2] 
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FMEA kan tillämpas på tre olika användningsområden: 
 

• Analyser under utvecklings- och konstruktionsarbetet samt under beredningsarbetet 
• Utvärdering och förbättring av tillverkningsprocesser 
• ”Trouble-shooting” vid akuta problem 

 
� Konstruktions- FMEA är den typ av FMEA som görs av konstruktioner 
� Process- FMEA är den typ som görs av tillverkningsprocessen. 

 
Syftet med FMEA är bland annat att: 
 

• Identifiera potentiella fel och brister, samt orsakerna och följderna av dessa 
• Undvika att tidigare fel upprepas 
• Förmå konstruktören/produktionsteknikern att på ett systematiskt sätt pröva sin lösning 
• Undvika sena och därmed kostsamma konstruktions- och processändringar genom att 

tidigt upptäcka eventuella svagheter 
• Jämföra alternativa lösningar 
• Peka ut områden där kontroll eller kvalitetsstyrning krävs, t ex i form av statistisk 

processtyrning (SPS) 
• Få underlag för planering av testning och underhåll 

 
Genom att utföra en FMEA ökar man dessutom den kunskap och förståelse som den berörda 
personalen har för konstruktionen eller processen som ska analyseras. 
Kommunikationsproblemet som brukar uppstå mellan de olika avdelningarna i ett företag kan 
undvikas med denna metod. Främst gäller det kommunikationen mellan konstruktion och 
produktion.[2]  
 

 
Bild 2: riv muren! [2] 
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3.3.2 FMEA en bra metod att använda 

 
Efter andra världskriget uppstod i USA ett starkt behov av att kunna styra graden av 
tillförlitlighet för flyg- och rymdindustrin. Den tekniska utvecklingen gick mycket snabbt 
framåt och alltmer sofistikerade och komplicerade system utvecklades. Detta ledde fram till att 
tillförlitlighetstekniken blev en särskild vetenskap. 
Idag används FMEA i tillförlighetssammanhang, vid granskning av konstruktioner, upplägg 
och genomgång av tillverkningsprocesser samt kartläggning av materialflöden. [2] 
 
 Andra anledningar till det ökade intresset för FMEA är även: 
 

• Krav på kvalitetsförbättringar på grund av ett ökat kvalitetsmedvetande hos kunder. 
• Hårdare krav på myndigheter vad det gäller produktsäkerhet och produktansvar. 
• FMEA nämns som en utvärderingsmetod i ISO 9001 som bör utföras med 

betydelsefulla skeden i konstruktionsarbetet 
• Ökad kvalitet och priskonkurrens 

 
 
Fördelarna med att införa FMEA på ett så tidigt stadium som möjligt är att de åsikterna från 
berörda funktioner i företaget kommer fram och slutligen kan många problem lösas eller helt 
undvikas.[2] 
 

• Sena och kostsamma ändringar i konstruktionen eller tillverkningen kan undvikas. 
• Produktionsstörningar kan undvikas, vilket bl. a medför ett snabbare materialflöde 
• Tidigare misstag upprepas inte 
• Risken för återkallande av felaktiga produkter minskar 
• Garantikostnader minskar 
• Risken för dyra och felaktiga investeringar i t ex verktyg och maskiner minskar. 

 
Genom att utföra ett FMEA kan många brister och fel upptäckas innan de når till kunden och 
detta innebär stora åtgärdskostnadsbesparingar för företaget. I tabellen nedan visas 
åtgärdskostnader som en funktion av tiden så kan man se att om felet upptäcks på 
konstruktionsstadiet så kostar det företaget mindre än om felet skulle upptäckas hos kunden.[2] 
 

 
Bild 3: Åtgärdskostnad som en funktion av tiden. [2] 
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3.3.3 FMEA gruppen  

FMEA är ett verktyg som fungerar bäst om det utförs av en grupp personer och inte 
individuellt. Dessa personer ska vara representanter från företagets olika funktioner som       
t ex: 

- Konstruktion 
- Produktion 
- Kvalitet och underhåll 
- Inköp   

 
Kunskap om FMEA metoden kan hämtas från externa kurser, litteratur och kompendier det 
viktiga är att samtliga i gruppen ska kunna grunderna i FMEA. 
 
Gruppen ska prioritera möjligheterna för förbättringar. Handlar det om system, design, produkt, 
process eller service. Vilka problem finns det? Har man fått specifika klagomål från kunden. 
När gruppen har valt ut vilken typ av FMEA som ska utföras och alla medlemmar har förstått 
sig på den aktuella processen, designen eller service som ska analyseras påbörjar man med 
datasamlingen. 
Datasamlingen handlar om att gruppmedlemmarna samlar in så mycket data som möjligt om de 
fel som berör den process, komponent eller service som är under analys. 
De fel som gruppen har identifierat ska kategoriseras och sedan börjar man fylla i FMEA 
blanketten.[2] 
 

3.3.4 Underlag för FMEA 

Underlag som kan vara bra att ha vid FMEA-genomgångar: 
 

• Erfarenheter från tidigare problem 
• Tidigare provresultat 
• Kundreklamationer 
• Felutfallsstatistik ( t.ex. för el-komponenter) 
• Krav- och produktspecifikationer 
• Ritningar 
• Modeller eller prototyper 
• Tidigare FMEA-resultat 
 

Dessutom kan följande material underlätta vid en konstruktionsFMEA: 
 

• Felintensitetsvärden 
• Servicestatistik från liknande produkter 
• Information om miljön där produkten förvaras och används; temperatur, fuktighet, 

vibrationer, osv. 
• Information om användningssätt, både riktiga och felaktiga. 
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Vid process FMEA: 
 

• Noggrann processbeskrivning 
• Operationsbeskrivning 
• Reparationsstatistik från kvalitetsbrister i tidigare installationer 
• Tänkbara störningar och variationer i processparametrar. 
• Information om i vilken miljö och under vilka omständigheter den färdiga produkten 

ska verka. 
• Konstruktions- FMEA  

 
Vilken nivå man vill att analysen ska hållas på beror bland annat på vilket underlag man har 
tillgång till. [2] 
 

3.3.5 Förberedande tankar 

 
För att kunna utnyttja metodologins verkliga slutsatser, är det fyra nödvändiga förberedande 
tankar som måste vara förstådda för dem som kommer att jobba med utförandet av FMEA. [5] 
Dessa är: 
 

1. Alla problem är inte likadana. Alla problem är inte lika viktiga. Det finna vissa problem 
som måste prioriteras och det är viktigt att gruppen börjar med att sortera problemen för 
att sedan börja med det som anses vara det/dem problem som behöver åtgärdas. 

 
 
2. Kunden måste vara känd för gruppen. Innan man utför FMEA är det bra att identifiera 

kunden som kommer att använda sig av produkten/tjänsten. Vid konstruktions FMEA 
ser man på kunden som slutanvändaren men vid process FMEA är kunden nästa 
operation. 

 
 

3. Funktionen måste vara känd för gruppen. Alla gruppmedlemmar bör vara medvetna om 
funktionen, syftet och objektet som ska analyseras.  

 
 
4. Man bör ha förebyggande tänkande i sikte. Om inte fortsatta förbättringar är drivkraften 

bakom FMEA, så kommer den ha en stillastående prestation. Den kommer att 
genomföras enbart för att tillfredsställa kunderna och marknadens önskan istället för att 
utnyttja metodens funktion för att verkligen åstadkomma problemlösningar som FMEA 
kan visa. 
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3.3.6 Defekter 

 
 En produkt visar på resonliga risker och visar inga bristfälligheter när den:[5] 
 

• Motsvarar kundens förväntningar. 
• Har risker som är nästan eliminerade designmässigt eller är säkerhetspräglad. 
• Innehåller varningsinformation om risker som är associerade med produkten. 
• Användaren har fått tillräckligt med information för att kunna bestämma om han eller 

hon vill acceptera riskerna eller inte. 
• Fördelarna kan inte erhållas med mindre risker. 
• Det är inte ekonomiskt möjligt att reducera riskerna. 
• Vid en produktutvärdering så överväger fördelarna riskerna. 

 
 

Produkter som kan definieras som bristfälliga är: 
 

•  Osäkra på grund av konstruktionsdefekter även om de är perfekt producerade. 
•  Farliga för dem saknar lämpliga varningar och instruktioner. 
•  Avvikande från de ursprungliga villkoren som tillverkaren lovade. 
•  Inte kapabel att möta den hävdade prestanda som utlovats. 

 
Konstruktionsdefekter 
  
En konstruktionsdefekt är något som kommer att påverka hela produktkedjan. En 
konstruktionsdefekt inträffar när en produkt med lämpliga delar inte kan skydda mot risker för 
personskador och klarar inte av att prestera sin funktion säkert.[5] 
  
Tillverkningsdefekter 
 
Tillverkningsdefekter existerar när produkten inte möter tillverkarens egna specifikationer. 
Detta kan bero på:  
 
 

• Råmaterialet eller komponenterna som används vid produktframtagning har oacceptabla 
brister 

• Felaktig montering 
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3.3.7 FMEA utförande 

 

Felmöjlighet: 
 
Konstruktions- FMEA 
 
Här ska man identifiera de feltyper som komponenter kan uppvisa, dvs. de sätt då funktioner 
kan störas eller utebli. Det gäller att förhindra tidigare konstruktionssvagheters upprepande och 
att upptäcka eventuella nya felsätt. Ett bra sätt att verkligen hitta potentiella nya fel kan vara att 
börja analysen med en ”brainstorming” där man kan anteckna alla möjliga feltyper som 
gruppmedlemmarna kan komma på.[2] 
 
Process- FMEA 
 
För varje operation fyller man i alla felsätt eller feltyper som kan störa eller förhindra 
produktens eller produktionsanläggningens funktion samt identifierar de felsätt som uppstår i 
anslutningen till processtegen. Det gäller att förhindra att tidigare fel upprepas vilket bl.a. 
innebär att man bör vara kreativ, ifrågasätta den föreslagna lösningen och finna nya feltyper. 
Även här passar det bra med en ”brainstorming” i början av analysen. [2] 
 
Feleffekt: 
Konstruktions- FMEA 
 
För varje felsätt som uppstår anges tänkbara orsaker till felmöjligheten i orsakskolumnen. Ett 
felsätt kan ofta ha mer än en orsak. Här är det den slutliga externa kunden som är aktuell. Felet 
kan uppträda direkt eller efter några år, beroende på produktens definierade tidsperiod. [2] 
 
Process- FMEA 
 
Nästa steg i analysen är att gå igenom vilka tänkbara orsaker det kan finnas för de feltyper som 
gruppen har identifierat, där man oftast finner olika felorsaker i samma feltyp, dvs. en given 
feltyp kan ha flera olika orsaker. Kunden här avser även den interna kunden, alltså kommande 
steg i tillverkningskedjan. [2] 
 
 

Felorsak: 
 
Konstruktions- FMEA 
 
När både möjliga felsätt och tänkbara orsaker har identifierats, ska konsekvensen av varje fel 
anges. Därför är det då väsentligt att tänka sig in i hur felet yttrar sig för kunden.[2] 
 

 
Process- FMEA 
 
Efter identifiering av både feltyp och felorsak, ska man ange vilken effekt felet får om det 
skulle inträffa. Försök att inte skylla på operatören, ofta så beror många av operatörens misstag 
på att dennes förutsättningar för att klara sin uppgift är otillräckliga. [2] 
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3.3.8 Värdering 

 

• Felsannolikhet 
 
Nu går man åter igenom felsätten och de bakomliggande orsakerna samt gör en uppskattning av 
vilken frekvens felorsakerna kan förväntas förekomma. 
Bedömningen av felfrekvensen, grundar sig på de medverkande personernas kunskap samt hur 
vanligt förekommande olika felorsaker är. [2] 
 

 
                Bild 4: Bedömningsskala för konstruktions- och process-FMEA. [2] 

 
 

• Allvarlighetsgrad  
 
I nästa kolumn, ”allvarlighetsgrad” kompletteras varje feltyp/felorsakskombination med en 
allvarlighetsbedömning. Detta beskriver hur allvarligt felet är när det uppträder. [2] 
 

 
           Bild 5: Bedömningsskala för process-FMEA [2]  Bild 6: Bedömningsskala för konstruktions- FMEA [2]  
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• Upptäcktssannolikhet  
 
Upptäcktssannolikhetstalet är den sannolikhet med vilket ett fel upptäcks under 
utvecklingsprovningen. Kan vi upptäcka defekten innan den når extern kunden eller intern 
kund? Under konstruktions- FMEA kan man även bedöma sannolikheten att upptäcka felet 
under användning hos kund.[2] 
 

 
Bild 7: Bedömningsskala för både konstruktions- och process- FMEA. [2] 

 
 
Bedömningskriterier 
 
Hur bedömningssskalan ska se ut och vilka bedömningskriterier den ska ha beror på i vilka 
sammanhang FMEA:n används och de underlag man har tillgång till.[2] 
 

• Risktal                  
 
Risktal = Felsannolikhet ×  Allvarlighetsgrad ×  Upptäcktssannolikhet  
 
Förkortningen till risktal är RPN från den engelska benämningen ” Risk Priority Number”. De 
höga risktalen man får bör prioriteras. Ibland kan risktalet vara lågt men man kan ha haft 
väldigt hög siffra på en enskild bedömning. [2] 
            

• Rekommenderade åtgärder 
 
Den viktigaste kolumnen att fylla i är ”Rekommenderade åtgärder”. Det är bara genom 
konkreta åtgärder som felrisker och effekter kan elimineras eller reduceras. Ibland händer det 
att man hittar enkla, bra lösningar under analysens gång medan andra felsätt däremot kan 
behövas utredas eller bearbetas ytterligare innan beslut kan tas.[2] 
 

• Ansvarig 
 

För varje åtgärd som föreslås bör det utses en person som är ansvarig för den föreslagna 
åtgärden. Personen bedömer åtgärden från flera vinklar för att sedan kunna fatta ett beslut om 
huruvida åtgärden ska gå igenom eller inte. [2] 
 
 

• Resultat efter åtgärd 
 

 Nya bedömningar görs efter vidtagen åtgärd och nya RPN tal kommer fram. Här sker en 
jämförelse av de gamla RPN talen och de nya för att se om de vidtagna åtgärderna har varit 
lyckade och om man har lyckats sänka RPN talen. 
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3.3.9 Förslag på andra bedömningsskalor 

 
Härnäst finns förslag på olika bedömningsskalor för att ge en överblick på vilka olika sätt det 
finns för bedömning. 
 

 
                     Bild 8: Bedömningsskala på felsannolikheten, både konstruktions- och process- FMEA. [10] 
 
 

 
  

Bild 9: Bedömningsskala för allvarligheten, både konstruktions- och process- FMEA.[10] 
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Bild 10: Bedömningsskala för upptäcktssannolikhet, både konstruktions- och process- FMEA. [10] 

 
 

3.4 Resultat och analys av litteraturstudien 
 
 
ABB har varit intresserade av att utföra konstruktions eller process- FMEA, i litteraturstudien 
så uppmärksammade vi att resultaten av utförda FMEA:n inte skulle skilja sig just för att 
FMEA metoden har samma sorts tillvägagångssätt. FMEA:s tre parametrar är representerade i 
de olika källorna på ungefär samma sätt och vi fann inte några avgörande skillnader för 
konstruktions och process FMEA. 
 
Carina Fritz publikation är mer inriktad på att kunna införa FMEA som verktyg i företag och 
vilka fördelar metoden har om den används på rätt sätt. 
Mycket i den boken handlar om övertygelse för företaget att metoden är givande. I detta fall så 
var det ABB som tog initiativ till att använda metoden. Litteraturstudien gav oss ytterligare 
fakta om hur FMEA kan implementeras i ett företag. Detta speglar sig i vårt arbete om att 
också ge lärdom om verktyget till berörd personal inom företaget. 
 
Carina Fritz beskriver vikten av att ha bra underlag för att kunna utföra en bra analys. 
Erfarenhet från personal på ett företag är den källan som kommer att ge mest till 
arbetet/analysen. Vi kommer i vårt arbete att samla in tillgängligt underlag som är lämpligt för 
de aktuella FMEA:n vi ska jobba med. De underlag som vi har att arbeta med är 
kundreklamationer, produktspecifikationer, installationsmanual och personalens erfarenheter 
från tidigare problem.  
 
Det som finns beskrivet i Carina Fritz publikation om personal som representerar olika 
funktioner i företaget är att det är viktigt att ha med allas åsikter, detta är någonting som vi har 
använt oss av i vårt arbete i form av intervjuer.  
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Vilken typ av FMEA som ska utföras kommer att bero på tyngdpunkten av de problem som är 
relaterade till objektet. Till exempel kan många problem vara processrelaterade och då utförs 
ett process- FMEA, detta nämns också i publikationen feleffektsanalys (FMEA) för svensk 
industri. 
 
 D.H. Stamatis beskriver bland annat defekter och hur man kan identifiera dem hos en produkt 
eller i en process, detta gör oss medvetna om objektets funktion och begränsningar samt hur vi 
ska sortera defekterna i produkten. 
 
Våra bedömningar kommer att kommer att vara baserade på bedömningsskalorna som visas i 
bilderna 4, 5, 6 och 7. Bedömningsskalorna vi har valt är enkla att förstå och som vi känner har 
mest relevans för vårt arbete.  
 
Utifrån litteraturen och vår informationssamling så har vi stött på möjligheten att kombinera 
olika typer av FMEA, såsom konstruktion och process- FMEA i en och samma blankett. Denna 
kombination görs för att komponentens olika felsätt ska vara sammanhängande från 
leverantörer till slutprodukten. 
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4. Analys av identifierade komponenter 
Nedan så kommer en beskrivning på de komponenter och processer som vi identifierat och 
genomfört feleffektsanalyser på. För att komma fram till vilka komponenter som var mest 
kritiska så fick vi tillgång till företagets reklamationer. Dessa reklamationer sträcker sig 
ungefär ett år tillbaka i tiden och gav oss en insikt i vad som går mest fel i motorn, dessvärre 
var de inte så tydliga i varför felen i motorn uppstod och det är just här som vi har lagt 
tyngdpunkten i vårt arbete, att identifiera felsätt, orsaker och effekter för att kunna 
sammanställa våra feleffektsanalyser. Parallellt med vår genomgång av reklamationer så 
genomfördes intervjuer med personer på företaget som kunde bidra med information och 
förslag till vad vi kunde arbeta med i våra FMEA. Processerna och beskrivningar av de 
komponenter kommer i den ordning som vi genomförde våra feleffektsanalyser på. 

4.1 Lager/ Lagring 
 
På ABB använder man två typer av lager, kullager och rullager, dessa lager används för att 
möjliggöra rotationen mellan axel och sköld med en så låg friktion som möjligt, minimalt 
slitage och med en accepterad livslängd. Man använder förutom kullager och rullager också 
permanentsmorda lager och eftersmorda lager beroende på motorstorlek och kundorder.  
 
 
       Kulor (Kullager) 

   

 Rullar (Rullager) 

Bild 11a och 11b: Bilderna visar hur lagrens kontaktyta ser ut 
(www.idp.mdh.se/personal/lbk01/kurser/kk0026/) 2007-05-21 
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Val av lagertyp 
Lagren kan väljas med hänsyn till vilka belastningar lagren utsätts för:   
  
 För små belastningar              Kullager 

� Den har en enkel konstruktion  
� Tål höga varvtal  
� Kräver inte alltför mycket tillsyn  

  
 Hög belastning              Rullager  

� Linjekontakt ger lägre yttryck 

 
 
 Den största orsaken till ett lagerhaveri är smörjning, de 80 % av haverierna som beror på 
smörjningen kan man dela in i fem delkategorier: 
 

 
 
Figur 1: Visar fördelningen av lagerhaverier (”Siffror från branschen”)  
 
Övriga fel som inte upptar lika höga siffror beror på felmontering, felaktiga lager, lagerfel 
som uppstår som en påföljd av ett annat fel i motorn samt material och produktionsfel på 
lager. 
 
En kortfattad kravspecifikation som ABB har vid val av smörjmedel säger att smörjmedlet 
ska ha en fullgod funktion för varvtal mellan 750 och 3600 rpm, det ska klara en 
omgivningstemperatur mellan -40 C och 40 C och det ska finnas tillgängligt för deras kunder. 
Det smörjmedel som ABB rekommenderar till sina kunder har valts ut genom jämförelser 
mellan smörjmedel med olika kvalité, därefter har man valt ut det som anses vara det bästa 
alternativet. För kunden finns det noga beskrivet i manualen hur eftersmörjning och underhåll 
ska ske.  
 
I reklamationerna så var lagerfel den näst största orsaken till ett motorhaveri. För att få en 
förståelse för varför lagerfel kan ske så kommer en beskrivning av lageregenskaper, 
montering, underhåll och skötsel för att få en så kvalitativ funktion av lagret som möjligt. 

 

Lagerhaverier 
orsakade av 
smörjning  

80 % 

 

Vätskekontami
nation 
5 % 

 

Fast 
kontamination 

20 % 

 

Otillräcklig 
smörjning 

20 % 

 

Brist på 
smörjning 

15 % 

 

Gammalt 
smörjmedel 

20 % 
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4.1.1 Montering av lager 

På grund av bristfällig montering och oförsiktig hantering av lager så kan det uppstå för tidiga 
lagerskador, här bör man tänka på att välja en lämplig monteringsmetod för att öka lagrets 
livslängd samt förhindra för tidigt uppkomna lagerskador. Lagren pressas på kalla i en 
pressmaskin, vid montaget pressar maskinen på lagrets innerring. På detta viss belastas inte 
rullkropparna och man undviker därmed monteringsskador. Därefter pressas skölden på plats, 
mot motorhuset och på lagrets ytterring.  Att pressa ett lager mot ett annat eller att använda 
något annat verktyg kan skapa krafter som överförs genom rullkropparna och detta kan skada 
löpbanorna i lagret. Vid själva pressningen av lager och sköld är det viktigt att kontrollera så 
att styrpinnarna är raka och att pressningen inte blir sned, det skulle i sådant fall uppstå en 
ökad förslitning av lagret och ett byte av både lager och sköld blir nödvändigt.  

Innan montering av lager sker så är det också viktigt att hålla en ren miljö. Lagren kollas inte 
vid en ankomstkontroll men vid en syning av oss så fanns det inget att anmärka på, de 
kommer väl förpackade. En sak som dock fångade vår uppmärksamhet var att förpackningen 
med lager stod helt öppna vid linerna och det är här som lagret kan utsättas för smuts, damm 
och partiklar som i ett senare skede kan ge en förkortad lagerlivslängd. Självklart måste lagret 
tas ur förpackningen före montaget, men man bör se till att tiden som lagret är oskyddats skall 
vara så kort som möjligt. 

 

4.1.2 Underhåll och eftersmörjning 

För att få ett korrekt fungerande lager med en acceptabel livslängd så måste smörjintervall, 
fettmängd och smörjningsmedel följas enligt rekommendationer och de anvisningar som finns 
beskrivet i manual, se bilaga 4. Många reklamationer som vi gick igenom visar på väldigt 
många lagerfel men inte varför de uppstod eller vad felet egentligen var. Men eftersom vi 
redan har konstaterat att 80 % (Siffror från branschen) av lagerhaverierna uppstår pga. 
smörjningen så är denna punkt viktig att följa och åtgärda. Eftersom vissa av de lager som 
monteras på ABB:s motorer är permanentsmorda så behöver inga eftersmörjningar göras på 
dessa, detta gäller främst för de mindre motorerna som är från storlek 112-132 i axelhöjd. Vi 
kommer att beskriva de lager som är i behov av eftersmörjning på motorer med storlek 160-
180 i axelhöjd där eftersmorda lager används.  
 
En fråga som har dykt upp hos oss är huruvida kunderna läser manualen, om det bara sker en 
kort överblick eller om de går igenom den noggrant för att underhålla motorn enligt 
instruktioner. Det kan vara så att kunden inte läser manualen och då följer de inte heller 
anvisningar för underhåll av motorn. Hos vissa kunder kan det vara så att det inte sker någon 
eftersmörjning alls och då kan ett lagerhaveri ske ganska fort efter att motorn har tagits i drift. 
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4.1.3 Val av smörjfett 

Som beskrivet innan så uppstår för tidiga lagerskador av felaktig smörjning. För att få en 
korrekt smörjning så krävs det att fettet som används är anpassat till applikationen, just för att 
lagerapplikationer har en stor spridning i driftsförhållanden. Smörjningsmedel hjälper till att 
få en jämn drift utan störningar och en driftsäkerhet som ligger högt. Fetter hindrar också från 
att föroreningar tränger in i lagret och ger skydd mot korrosion. Det är viktigt att välja rätt 
smörjfett för rätt applikation så att man kan få en acceptabel livslängd på lagret. De kriterier 
man ska titta på främst för att välja rätt smörjningsmedel är typ av lager, lagrets storlek, vilka 
temperaturgränser som finns för lagret, hastighet, last, önskad livslängd på lager samt 
smörjintervaller. 
Det är viktigt att följa eftersmörjningsintervallen tillsammans med rätt mängd fett men också 
att rätt smörjmedel används ihop med rätt applikation. Vid för lite eller för mycket 
smörjmedel och en felaktig smörjmetod så kan det förkorta lagrets livslängd. 
Att använda smörjanordningar, för automatisk såväl som manuell smörjning, underlättar så att 
rätt mängd smörjningsmedel tillförs. Det är viktigt att eftersmörjning sker i en ren miljö för att 
minska risken av att det kommer in partiklar i lagret, det är även viktigt att smörjmedlet 
bevaras tillslutet och på en ren plats så att det inte blir nedsmutsat. Renlighet vid smörjning är 
viktigt för att undvika för tidiga skador i lager.  

 

4.1.4 Tätning, V-ringar, Gammaringar 

I vår FMEA om lager så har vi också valt att titta på tätningar just för att det har en påverkan 
på lager om det inte håller tätt. De tätningar man använder på ABB är V-ringar och Gamma-
ringar. En fullgod tätning på axel är viktigt för att utesluta att smuts, damm och partiklar 
kommer in i lagret. En V- ring är en elastisk tätning helt i gummi och har en mindre diameter 
än axeln, den monteras på axel med hjälp av ett petverktyg och roterar med axeln. 
Tätningsläppen på V-ringen hindrar att smuts och vätska ska tränga in. Tätningsringen kan 
vid montering tänjas ända upp till 200 % beroende på vilket material det är och det är viktigt 
att inte använda för vasst verktyg eller hantera tätningen på ett annat ovarsamt sätt, det kan 
uppstå en spricka som inte är synligt med blotta ögat och då håller inte ringen en fullgod 
funktion för tätning.   
Gamma-ringen är en axialtätning för rotation, den stänger ut smuts, partiklar, fett och andra 
föroreningar. Gamma-ringen består av en tätningsläpp som är innesluten i en behållare. 
Tätningar kan vara känsliga, främst V-ringar som inte är inneslutna, påverkan på V-ringar kan 
uppstå om de legat under längre tid på lager eller om de utsätts för värme, solljus och uv-
strålning, det är därför viktigt att hålla en uppsikt på tätningsringar för att försäkra sig om att 
de fortfarande har en fullgod funktion eller om ett byte är nödvändigt. 
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4.1.5 Montering av tätning 

 När tätningen monteras på axel så smörjs axeln först in med fett och tätningen monteras mot 
sköld och skjuts in med hjälp av ett verktyg för att hamna på plats. Man har inte haft några 
större problem med tätningar, de fel som vi har med i vår felanalys belyser de problem som 
kan uppstå med tätningar om man inte följer förvarings och underhållsinstruktioner. Ett 
problem som företaget dock har haft är att en sorts tätning som man använt, har efter en kort 
tid hos kund fallit av för att den har korroderat. Detta fel kan ha skett under tiden då motorn 
har stått i lager och tätningen har utsatts för yttre påverkningar. Man har identifierat från 
vilken leverantör de tätningarna har kommit och har slutat använda dessa. De tätningar som 
används nu har man inte haft sådana problem med. Skillnader mellan olika tätningsringar från 
olika leverantörer beror på att man inte använder samma sorts material när de tillverkas, 
därför kan vissa ringar tåla mer än andra beroende på material. 
 

4.1.6 Axeluppriktningsfel  

Snedställda axlar kan ge många effekter, men vi har tittat på detta felsätt med hänsyn till hur 
det kan påverka lagren. Vid en snedställd axel kan man få ökade vibrationer och ökad friktion, 
detta ger en ökad energiförbrukning och orsakar en för tidig lagerskada. Ofta använder man 
en traditionell metod för axeluppriktning, vilket inte ger den noggranna vinkeln som krävs. I 
ABB:s manual, se bilaga 5, rekommenderar man att en korrekt uppriktning är nödvändigt för 
att undvika lagerproblem, vibrationer och ett eventuellt axeltappsbrott, däremot finns inte 
något förslag på vilken metod man kan använda sig av. De traditionella metoderna för 
axeluppriktning är mycket vanliga trots att de inte ger den vinkelnoggrannhet som krävs. De 
metoder som används mycket idag är linjal och bladmått, en annan är mätklockor som ger en 
mer noggrann mätning men som kräver kunskap för att använda och tar mycket tid. 
En metod som vi har tittat på och som skulle ge en bra noggrannhet i axeluppriktning är med 
laser. Den metoden är en förbättring av tidigare traditionella metoder, den är snabb och mer 
exakt än de traditionella metoderna. Eftersom ABB har SKF som en av sina lagerleverantörer 
så kan de också hänvisa sina kunder till denna metod som SKF erbjuder. De fördelar som man 
kan få av en korrekt axeluppriktning är: 
 

• Längre livslängd av lager 
• Minskade mekaniska spänningar som i sin tur ger en minskad risk för överhettning 

och övriga skador 
• Mindre förslitningar på tätningar som leder till minskad förorening i lager och inget 

läckage av smörjningsmedel 
• Mindre vibrationer, minskad friktion, minskad ljudnivå 
• Sänkta kostnader tack vare minskade driftstopp och utbyte av komponenter 
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4.1.7 Snedställning vid remdrift 

En snedställning av remskiva är en vanlig orsak till ett driftstopp, en snedställning kan ge ett 
ökat slitage av skiva och rem samt ge ökade vibrationer och en högre ljudnivå. De ökade 
vibrationerna kan ge en påverkan på lager och minska dess livslängd. Även vid uppriktning av 
remmar så använder man traditionella metoder, i ABB:s manual, se bilaga 5, så 
rekommenderas spännlinjaler, dessa metoder tar inte mycket tid men ger dessvärre inte den 
bästa noggrannheten. Även här kan ABB ha nytta av sin leverantör som de kan hänvisa sina 
kunder till för en mer noggrann metod. 
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 FMEA för lager 

Process och konstruktions FMEA på Lager 

Funktion/ Komponent Felsätt Felorsak Feleffekt Riskanalys      

Rekommenderad åtgärd 

        Frekv Allv Uppt RPN   

  

 
Bristfälliga underlag    

 Fel toleranser på lagersköld Underlagsfel, toleranser svåra att möta för leverantören. 
Stora toleransskillnader på sköldar kan orsaka snedpressning som gör att lager 

placeras snett, det leder till ökad friktion i lager och en förkortad livslängd         
Bättre kontroll av ritningar och underlag som man skickar till leverantörer. 

Undersöka problemet tillsammans med leverantören.  

Leverantör av sköldar  
och axlar(fel toleranser)   

Leverantörens processer klarar inte av de mått som 
finns på underlagen alternativt mått på ritningar saknas 

eller är inte uppdaterade 

Sköldar kan sakna bearbetningar som är viktiga för dess funktioner och 
ihoppassning med hölje och axel. Dessa bearbetningar kan om de inte upptäcks 

orsaka påfrestningar på lager.      
Bättre kontroll av ritningar och underlag som man skickar till leverantörer. 

Undersöka problemet tillsammans med leverantören.  

  Fel toleranser på axeltappar 
Underlagsfel, toleranser svåra att möta för 

leverantören 
Om axeln nöts för mycket och blir tunnare än vad toleranserna tillåter så kan 

lagret sitta för löst och det kan det leda till lagervandring och vibrationer         
Bättre kontroll av ritningar och underlag som man skickar till leverantörer. 

Undersöka problemet tillsammans med leverantören.  

  
Fel passning av lager, 

lös eller hård 
Felaktig fördelning av kraften 

i lager.  Löpbanorna skadas och lagret får en förkortad livslängd.         
Personalen bör vara uppmärksamma på hur lagret har pressats och åtgärda ev. 

misstänkta fel. Har det för lös eller hård passning? 

    Motorns placering är ej centrerad på pressmaskinen,  
Detta kan i ett senare skede leda till att axel låser sig, det blir ett minskat glapp 

och axel kan deformeras.         

Undersök pressmaskin, se hur motorn är placerad, påverkar detta sköldar och 
lager vid pressning? Byt ev. ut maskin eller reparera maskin så att motorn är 

centrerad. 

  Smuts, damm och partiklar i lager Smuts och partiklar i luften Smuts i smörjfilmen leder till förkortad livslängd och förspänningar i lager         
 Genomför en mätning av smuts och partiklar i luften. Undersök vilka risker de 

halterna har och rådgör med en kunnig om vad som kan åtgärdas 

    Smutsiga arbetshandskar används av personal Smuts kan hamna i lagerinbyggnad           Informera personal om vikten av renlighet vid lagerhantering 

Montering, pressning 
av sköldar och lager   Oren miljö vid monteringsline 

Smuts i smörjmedelburk som inte är förslutet, vid smörjning hamnar 
 det i lager         

Undersöka miljöer kring lagermontering, vidta åtgärder för att förhindra smuts 
och partiklar kommer i kontakt med lager vid montering. 

    
Öppen lagerförpackning 

vid linen (gäller främst för öppna lager) Lagerinbyggnad blir förorenad         
Arbetare måste vara mer uppmärksamma om att hålla lager förpackningar 

förslutna vid linen. Utbildning kan ges. 

    
Pressmaskin smutsig, kan vid montering överföra smuts 

till lagret Lagerinbyggnad blir förorenad         Utbildning om lager och felorsaker som kan uppstå med lager vid montering. 

  Fel montering av lager  Oförsiktig hantering av lager vid montering För tidigt uppkomna lagerskador         Utbildning om lager och felorsaker som kan uppstå med lager vid montering. 

  Vibrationer i lager Felmontering av lager vid pressning av lager+ sköld Skador i lager och oljud när motorn är i drift         Utbildning om lager och felorsaker som kan uppstå med lager vid montering. 

  Ökad friktion i lager 
För mycket fett vid smörjning av lager innan  

montering Minskad lagerlivslängd, ökad energiförbrukning och en ökad temperatur i lager         

Smörjning vid monteringsline bör vara korrekt och användning av 
smörjanordningar, manuella eller automatiska underlättar att rätt mängd 

smörjmedel tillförs applikationen. 

  Rotor går tungt/stannar Sned pressning av sköld och lager Förslitning och påfrestningar på lager, lager och sköld måste bytas         

Undersöka vad som kan orsaka snedpressning. Är det maskinen, placeringen av 
motorn eller paletterna som motorn står på. Alla berörda områden borde 
undersökas för att fastställa vad som kan ge upphov till snedpressning. 

  
Smuts, damm och partiklar i 

 lager 

Oren miljö vid eftersmörjning, oren förvaringsplats för 
smörjmedel, orent smörjmedel pga. förpackning inte är 

tillslutet 
Skador i lager då partiklar hamnar mellan rullkroppar och rullbana, det sker 
ökad friktion, ökad temperatur och man får en minskad prestanda av lagret         

En noggrann eftersmörjningsinformation måste ges till kunden. Denna 
information måste betona de feleffekter på lager som kunden kan få om inte rätt 

smörjintervall och rätt underhåll följs. 

 Förhållanden under 
drift/ underhåll  

Fel mängd smörjmedel används, smörjning sker ej vid 
korrekt smörjintervall för eftersmörjning Förkortad livslängd och minimerad prestanda av lagret         

En noggrann eftersmörjningsinformation måste ges till kunden. Denna 
information måste betona de feleffekter på lager som kunden kan få om inte rätt 

smörjintervall och rätt underhåll följs. 

  
Felaktig eftersmörjning vid 

underhåll av lager   Använder inte rekommenderat fett 

 
 

Vid användande av fel sorts smörjmedel så kan skador uppstå i lager, det får en 
förkortad livslängd och kulorna i lagret blir överhettade         

En noggrann eftersmörjningsinformation måste ges till kunden. Denna 
information måste betona de feleffekter på lager som kunden kan få om inte rätt 

smörjintervall och rätt underhåll följs. 

    

Otillräckligt fett till kontaktytan mellan rullkropparna  
och löpbanorna i lagret  

(använder för lite fett än rekommenderad mängd) Temperaturförhöjning och ökad friktion i lager         

En noggrann eftersmörjningsinformation måste ges till kunden. Denna 
information måste betona de feleffekter på lager som kunden kan få om inte rätt 

smörjintervall och rätt underhåll följs. 

   
Kund har inte läst manualen, smörjintervall och 

fettmängder efterföljs inte korrekt. Förkortad lagerlivslängd, ett lagerhaveri kan uppstå efter några timmar         

En noggrann eftersmörjningsinformation måste ges till kunden. Denna 
information måste betona de feleffekter på lager som kunden kan få om inte rätt 

smörjintervall och rätt underhåll följs. 
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  Ingen eftersmörjning av lager 
Kunden har inte läst manualen eller följer inte 

smörjintervaller Lagerhaveri efter några timmar om det inte sker någon smörjning         

Information om underhåll av motorn samt eftersmörjning bör betonas till kund 
samt information om innebörden av de effekter som kan ske om instruktioner 

inte efterföljs  

Förhållanden under 
drift/ underhåll  Lagervandring 

Lagrets inner- och ytterringar fixeras inte väl på axeln 
och i lagerhuset, glidrörelsen sker inte normalt inuti 

lagret. 

Lagret nöts av en onormal glidrörelse och partiklar lossnar som kan hamna i 
lagret och förstör lagret inifrån, lagerringarna kan under belastning börja krypa 

eller vandra längs sin omkrets på axeln eller i huset.         

Enda sättet att förhindra vandring är att ge lagerringarna en tillräckligt 
korrekt passning som bestäms av driftsförhållanden. Utbildning till säljare så de 

kan vidarebefordra till kund. 

  

Drifttemperaturen för lager 
överskrider eller underskrider 

temperaturgränsen för både fett 
och lager 

Man följer inte instruktioner för arbetstemperatur för 
fett och lager Oxiderat fett, fettets livslängd kan inte bestämmas. Fettet blir för torrt eller styvt         

Återigen så bör instruktionerna i manualen följas och en uppmaning till kund att 
följa de instruktioner som finns angivna i manualen 

  Snedställning vid remdrift 
Snedställning av remskivan/ 

 hög remspänning Ökade vibrationer som skadar lagren         

Detta ansvar ligger hos kunden och en rekommendation är att man har mer 
utförliga instruktioner i manualen på hur hög remspänningen kan vara. 

Uppmana kunden att utföra inspektionsronder och manuella 
vibrationsmätningar. 

  Axeluppriktningsfel Snedställda axlar Ökad vibration, friktion och energiförbrukning i lager. För tidiga lagerskador         

Instruktionen som finns i manualen är inte tillräckligt noggrann för 
axeluppriktning, man bör uppmana kund att använda sig av mer noggrann 

mätmetod som t.ex. laser eller mätklocka 

  Obalans i motor 
Beläggning och partiklar på fläkt,  

fläktkåpa, och motorns övriga yttre delar. Ökade vibrationer som leder till lagerskador         

Hur kan kunden rengöra motorn? Detta finns inte så noga beskrivet i manual, 
det borde finnas en mer utförlig beskrivning i manualen på hur kunden kan 

rengöra motor samt applikation.  

  

Ringen får ett åldrat utseende, 
sprucken ring. Kan vara i så 
dåligt skick att de ramlar av 

axeln. 

Varierad kvalitet hos olika tillverkare, kan bero på 
materialet som ringen är tillverkad av. Ringen utsätts 

för värme, solljus, ozon och uv- ljus Tätningen släpper in smuts och vätska utifrån som kan skada lagret.         
Rätt montage, rätt val av tätning med härledning till drift samt lagringsutrymmet 

ska vara svalt (lägre än 25C), torrt och dammfritt  

Tätning 
(axeltätningar, v-ring 

och gamma-ring) V- ringen blir skadad 
Skarpa föremål används vid montering eller oförsiktigt 

användande av verktyg vid montering av v-ringar Kort livslängd på tätning, dålig isolering mot smuts, vatten och olja          
Ge information om försiktigt monteringsarbete av v- ringar, endast trubbiga 

föremål får användas vid montering 

  
V-ring passar inte på innerringen 

och innersköld 
Felet är designmässigt, man har inte tagit hänsyn till hur 

V-ring ska passa ihop med innerring och sköld 
V-ringen står i vägen för att smörjmedlet ska hamna i lagret, smörjmedlet blir 

för varmt och smälter och kan antändas         Se efter ny typ av tätning, bättre material. 

  

Tätningsläppen hindrar inte 
vätska från att tränga in och 

skydda mot smuts 
Ringens diameter är inte mindre än axelns, 
tätningsläppen ligger inte an mot glidytan 

Tätar inte mot smuts och fukt i motorn vilket i sin tur påverkar lagret som 
förorenas.         

Personalen bör vara uppmärksamma på hur hårt tätningsringen sitter, ev. byta ut 
en ring som har en avsevärt större diameter än normalt för att få så bra tätning 

som möjligt 

  Hög friktion på gammaringen. 
För hård hantering av verktyg vid montering av 

gammaring, defekt gammaring monteras. Friktionen ger hög värme som så småningom påverkar lagret.         

Instruktioner för montering samt hjälpmedel ska finnas. Mer försiktig hantering 
av gamma ringen vid montering, samt uppmärksamhet om det finns ev. defekter 

på ringen. 

 
 

Kriteria för bedömning av  
felintensitet Värdering Kriteria för bedömning av allvarlighetsgrad Värdering Upptäckssannolikheten Värdering 

Osannolikt att fel kan uppträda 1     

Mycket liten sannolikhet för fel 2 - 3 Ingen inverkan på produktfunktionen. Kunden uppmärksammar förmodligen inte ens felet 1 Fel som alltid uppmärksammas 1 

Låg sannolikhet för fel 4 - 5 
Konsekvenserna av felet bedöms som mindre allvarliga. Endast ringa inverkan på produktfunktionen. Kunden upplever en smärre försämring av 
produkten 2 - 3 Normal sannolikhet för upptäckt  2-4 

Viss sannolikhet för fel 6 - 7 Konsekvenserna av felet bedöms som ganska allvarliga. Risk för störd produktfunktion. Kunden upplever en försämring av produkten 4 - 6 Viss sannolikhet för upptäckt 5-7 

Hög sannolikhet för fel 8 - 9 Konsekvenserna av felet bedöms som allvarliga. Utebliven produktfunktion 7 - 9 Liten sannolikhet för upptäckt 8 - 9 

Mycket hög sannolikhet för fel 10 Konsekvenserna bedöms som mycket allvarliga(Fel som kan påverka personsäkerheten eller att lagfart ej uppfylls) 10 Osannolikt att fel upptäcks 10 
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4.2 Tätning av Uttagslådor och uttagslock 
 
Uttagslådor med lock tätas hos ABB:s leverantör Aros polymerteknik, det första vi tänkte på 
när vi skulle börja med denna komponent var att få lite mer insyn i vad som kan gå fel och hur 
det skulle påverka motorn/ motordelar negativt. I de reklamationsfall som vi gick igenom 
fanns det inte så mycket information om just uttagslådor och uttagslock, utan vi vände oss 
istället till personalen som jobbar på ABB för mer insyn i vilka felsätt som kan uppstå. Efter 
informationssamling på företaget så besökte vi deras leverantör för att få lite svar på frågor.  
 
Termistor terminal                         Jordning 
 
 
 

       Plint 
Bild 12: Uttagslåda och dess ingående delar (ABB) 
 
 

4.2.1 Uttagslådor i standardmotorer 

Uttagslådan är placerad ovanpå motorn på drivsidan, beroende på storlek och hur den är 
tillverkad så kan lådan vara roterbar 4x90° för möjligheten att koppla från ett annat håll. 
Lådans design, storlek och placering är en option för kunden men skyddsklassen IP55 har 
man som standard, IP (Ingress Protection) klassen ger kunden information om applikationens 
förmåga att tåla vatten och främmande föremål. Den första siffran står för motståndskraften 
mot fasta föremål som damm, smuts och partiklar och den andra siffran står för 
motståndskraften mot vatten.  
Uttagslådan innehåller en plint dit huvudelkablar kopplas samt separata plintar för 
värmeavkännare och andra tillval, kunden kan även välja en separat låda för tillval. Plinten 
har sex terminaler för en enkel koppling av både stjärn- och delta kopplingar. För att försäkra 
sig om att den mest passande terminal förses till motor, kabeltyp och storlek bör detta 
specificeras av kunden, detta gäller dock för större motorer. Kablarna som kopplas från 
lindningen till plint hålls på plats med hjälp av en skumkudde. Denna kudde skulle kunna 
utvecklas till en tätningsfunktion i uttagslådan så att ingen smuts, fukt eller övrig 
kontamination kommer ner i motorn den vägen. 
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4.2.2 Analys av uttagslåda- och uttagslocks tätning 

Den information vi samlade ihop på denna komponent fick vi från personal på företaget som 
gav oss sina åsikter och information om vad som kan gå fel med tätningen. Efter detta så 
genomfördes ett besök hos deras leverantör Aros Polymerteknik där vi försökte samla 
information om vad som kunde gå fel hos dem.  
 Det som till synes är viktigt med tätning av uttagslåda och lock är att det ska skydda mot fukt 
och smuts. Vi börjar beskriva från det första ledet i vår analys, hos leverantören.  
Aros polymerteknik använder sig av en automatiserad process när tätning av låda och lock 
sker och det görs i ganska stora serier, man använder sig av ett silikonmaterial. 
 
 

 
Bild 13: Denna bild visar tätning av ABB:s uttagslock, man kan 

urskilja spåren i locken som är avsedda för silikontätningen. (Aros Polymerteknik) 
 
 De fel som har uppmärksammats av ABB och som har skett under tätningens process är att 
det finns antingen ett överskott eller underskott av material i lockets spår. Detta fel sker på 
grund av att man använder sig av en automatiserad process med robotar och då sker en 
överlappning av material vid start och slutpunkt. Roboten har även svårt att stanna så att det 
inte sticker ut material i lådans spår vid slutpunkt och då överlappar tätningen på låda med 
tätningen på fläns och lock när de monteras fast mot lådan. När det blir ett överskott av 
material så ser det heller inte estetiskt bra ut för kund då tätningen sticker ut på sidan när 
locket skruvats fast, detta upptäckte vi redan under vår praktik i verkstan. Det kan hända att 
kunden drar ut tätningen eller klipper bort det som sticker ut och då blir det en lucka i 
tätningens spår där det inte finns något skydd kvar. 
 
Lådor och lock skickas iväg när de inte är tillräckligt härdade, lådorna och locken packas på 
varandra vilket deformerar tätningen som fortfarande är mjuk. Tätningen deformeras även 
mer under montering när de inte är tillräckligt härdade. Detta felsätt beror på att leverantören 
packar icke härdade lådor. Det kan även till liten del också bero beror på att ABB försöker 
minimera sin lagerhållning, när de blir i akut behov av delar till verkstan så blir deras 
leverantör tvungna att skicka iväg delarna trots att de inte är färdiga. Uttagslådor och lock kan 
ha felaktiga toleranser från ABB:s leverantör i Tjeckien. Alla toleranser måste mötas vid 
gjutningen, det kan vara svårt att möta exakta toleranser. Skeva planytor och djupet på spåren 
kan vara för grunda, dessa fel kan orsaka att tätningen överlappar med varandra på låda och 
lock vid montering och ger en ojämn tätningsyta vilket leder till en oeffektiv tätning. I vissa 
fall när det är skeva planytor på delarna så kan det tränga in fukt under tätningen som gör att 
färgen under tätningen flagnar och drar då med sig tätningen.  
Om motorn utsätts för hög värme under en längre tidsperiod så kan tätningen förlora sin 
elasticitet och spricka.  
 
En annan del som finns på uttagslådan är flänsen där kopplingskablarna förs igenom, och på 
insidan av flänsen där den fästes mot uttagslådan finns det en tätning. När kablar kopplas in 
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genom fläns så ska den först monteras av vilket medför att tätningen också tas bort eftersom 
den inte är fäst på flänsen. Kunden kan vid avmontering av fläns och tätning sedan glömma 
bort att lägga tillbaka tätningen och då kan det komma in smuts och fukt genom den vägen. 
När det gäller flänstätningen så är det fel som är mest troligt att uppstå att tätningen på fläns 
hamnar snett vid montering. När flänsen monteras tillbaka efter kabelkoppling så måste 
skruvarna dras åt korsvis och med rätt moment, i annat fall kan tätningen förskjutas så den 
inte ligger på plats. Det kan också vara en konstruktionsmiss från ABB:s sida då tätningen 
flyttar sig så pass lätt. En tanke kring detta fel och vad som skulle kunna lösa det är att 
tätningen ska sitta fäst på flänsen redan när den går ut från produktion, dels för att få den 
ordentligt fastsatt från början och dels så att kunden inte ska glömma att montera dit den efter 
koppling. Det viktiga är dock att man får en fullgod tätning som uppfyller sin funktion och då 
krävs det mycket samarbete och kommunikation mellan ABB och deras leverantörer, bl. a att 
toleranser ska mötas mer noggrant för planytor och spår. Inga produkter får levereras om de 
riskerar att förstöras då de inte är helt färdiga för leverans och man ska vara tydliga mot sina 
kunder i manualen hur montering och avmontering av delar ska ske. 
 
Det finns även en tätning mellan låda och hölje, ett fel som vi hittade på denna punkt var att 
tätningen hamnar fel och buktar ut. Detta beror på att statorns hålbild är ibland inte perfekt 
men den ligger ändå inom toleranserna. Felet har uppmärksammats på företaget och man har 
gjort konstruktionsändringar genom att testa en bredare packning.  
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4.2.3 FMEA tätning av uttagslåda och uttagslock 

Process- och konstruktions FMEA på tätning av uttagslåda och uttagslock 
Funktion/ Komponent Felsätt Felorsak Feleffekt Riskanalys     Rekommenderad åtgärd 

        Frekv Allv Uppt RPN   

Tillverkning 
(Aros Polymerteknik) 

Överskott eller underskott av 
tätningsmaterial i spår. 

 Tätningen följer inte jämnt i spåret . Vid start och 
slutpunkt för sprutningen kan överskottsmaterial sticka ut 
från lådan, det kan även hända att det är för lite material. 

Tätningen är inte effektiv och uttagslådans tätning överlappar med flänssköldens. 
Fukt kan komma in i  uttagslåda och korrosion kan uppstå i lådan. Estetiskt ser det 

inte heller bra ut när tätningen syns från utsidan av lådan         
Felsättet sker hos leverantör som också har meddelat att de ska se över det. En 

uppföljning kan göras på vilka åtgärder de eventuellt tar.  

  Tätning inte tillräckligt härdad 
På de lådor som levereras från Aros kan tätningen ibland 

inte vara tillräckligt härdad. 
Tätningen är fortfarande mjuk och deformeras vid montering. Tätningen 

deformeras då de packas för leverans         
Härdnings tiden måste efterföljas hos leverantör  

och lådorna får inte packas eller skickas iväg innan de är klara. 

  

Överlapp mellan tätningsytor på 
uttagslock och låda.  

Isolering tätar inte ordentligt 

Toleranser i spår på uttagslock och låda gör så att vid 
montering överlappar isoleringen på uttagslåda och lock 

med varandra. Ojämn tätningsyta leder till att uttagslådans isolering inte skyddar mot fukt.          
Toleranser bör mötas av leverantör för spåren i låda lock så överlappning kan 

undvikas 

Isolering Tätningen spricker  
Tätningen förlorar sin elasticitet om den utsätts för hög 

värme under en längre period. Tätningen är inte effektiv och isolerar inte.         
Information till kund om att genomföra regelbundna kontroller om motorn utsätts 

för hög värme under en längre period. 

  

(Option plåtlåda)  
Tätningen halkar snett  

vid montering 

Hålbilden på motorhölje är ibland inte perfekt 
men ligger inom toleranserna, tätningen får inget bra 

fäste. Tätningen förlorar sin funktion då den glider ner och buktar ut på höljet.         Designförändring av hölje och tätning, skapa en mer robust design 

  Tätningen lossnar 

Fukt kan tränga in mellan tätning och färg, fukten orsakar 
att färgen tappar fäste och lossnar vilket medför att 

tätningen också lossnar. Tätningen är inte längre effektiv och ger inget skydd.         
Tätningen uppfyller inte sin funktion om fukt kan tränga in, toleranser på planytor 

och tätningsspår på låda och lock bör mötas mer exakt från leverantör 

 Uttagslåda & Uttagslock 
Läckage av vätska och fukt i  

uttagslåda Flänsar uppskruvade på sidorna av uttagslådan 
Fukt och vätska kommer in i uttagslåda och kan skapa kortslutning av elektriska 

applikationer.         
Flänstätningar måste vara fastskruvade, detta syns inte i manual. Kunden vet inte 

detta och effekterna av det om de inte får informationen. 

    Rengöring av motorn följer inte enligt IP- standard. 
Fukt och vätska kommer in i via uttagslåda om den inte 

 är ordentligt tät och kan skapa kortslutning av elektriska applikationer.         Ge information till kunder om att rengöra motor med t.ex. tryckluft 

     Skeva planytor på uttagslock och uttagslåda 

Tätningen är inte effektiv, fukt kan förekomma i uttagslåda och innebära att 
korrosion kan uppstå i lådan. Kan även skapa kortslutning av elektriska 

applikationer.         
Bättre kontroll i mätrummet av jämnheten på planytorna, mindre acceptans av 

sådana fel från leverantör. 

  
Fel skruvindragning av 

 uttagslock 
Lådans lock skruvas med för lite moment eller inte 

korsvis enligt instruktion Tätningen får ett glapp och uppfyller inte sin funktion.         
Utbildning av personal och information till kund  i manualen hur skruvindragning 

ska ske på rätt sätt.  

Kabelgenomföring Fukt i uttagslåda Kabelgenomföring öppen Vatten kan tränga in i uttagslåda genom den öppna kabelgenomföringen         
Kund måste veta vikten av att uttagslåda måste vara helt stängd och tät. 

Beskrivning i manual  

  
Kabelförskruvning har  

dåligt fäste 
Kabelflänsens tjocklek är inte tillräcklig, flänsen har för 

få gängor. Kabelförskruvningen kan ramla av, den får ett dåligt fäste då det är för få gängor.         Gängantal bör vara konsekvent i all tillverkning 

Flänstätning Tätning på fläns halkar snett 

Vid monteringen så kan tätningen förskjutas och halka 
ner då skruvindragningen inte sker på rätt sätt. Skruvarna 

ska dras korsvis Då tätningen inte sitter ordentligt på plats så försvinner också dess funktion         
Anpassa tätningsstorlek till flänsens storlek, omkonstruktion av fläns genom att 

göra spår i den så tätningen får ett bättre fäste 

  
Flänstätning ej monterat  

av kund 
Kunden ska montera flänstätning men glömmer att göra 

det. 
Ingen tätning finns som skydd mot fukt, vatten eller partiklar som kan ta sig in i 

lådan         
Flänstätning bör monteras (ev. limmas) fast på fläns i tillverkningen så den alltid 

sitter fast 

 
Kriteria för bedömning av  
felintensitet Värdering Kriteria för bedömning av allvarlighetsgrad Värdering Upptäckssannolikheten Värdering 

Osannolikt att fel kan uppträda 1     

Mycket liten sannolikhet för fel 2 - 3 Ingen inverkan på produktfunktionen. Kunden uppmärksammar förmodligen inte ens felet 1 Fel som alltid uppmärksammas 1 

Låg sannolikhet för fel 4 - 5 
Konsekvenserna av felet bedöms som mindre allvarliga. Endast ringa inverkan på produktfunktionen. Kunden upplever en smärre försämring av 
produkten 2 - 3 Normal sannolikhet för upptäckt  2-4 

Viss sannolikhet för fel 6 - 7 Konsekvenserna av felet bedöms som ganska allvarliga. Risk för störd produktfunktion. Kunden upplever en försämring av produkten 4 - 6 Viss sannolikhet för upptäckt 5-7 

Hög sannolikhet för fel 8 - 9 Konsekvenserna av felet bedöms som allvarliga. Utebliven produktfunktion 7 - 9 Liten sannolikhet för upptäckt 8 - 9 

Mycket hög sannolikhet för fel 10 Konsekvenserna bedöms som mycket allvarliga(Fel som kan påverka personsäkerheten eller att lagfart ej uppfylls) 10 Osannolikt att fel upptäcks 10 
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 4.3 Lindning 
 
I vår genomgång av reklamationer så upptäckte vi att det största felet handlade om 
statorlindningen i motorn. När vi börjat med vår informationsinsamling och genomfört de två 
första FMEA på lager och tätning av uttagslåda och lock så drog vi en snabb slutsats att de 
FMEA som vi skulle genomföra kommer att bli KonstruktionsFMEA:n. Under tiden som vi 
samlade information om lindning och arbetade med felanalysen desto mer började det att 
formas till en ProcessFMEA. Den information vi fick och gick igenom om lindningen 
behandlar mycket av det som sker i processen. FMEA:t på lindningen är vår största på alla 
komponenter vi gått igenom just på grund av antalet reklamationer.  
I denna FMEA ingår även lite information om vad som kan gå fel under drift, dvs. när motorn 
finns hos kund, vi har valt att ta med detta i samma FMEA just för att man upptäcker inte 
alltid fel i provrummet utan det sker ofta hos kunden, det ska vara sammanhängande då vi har 
börjat från första steget i processen och fortsatt behandlat alla steg som följer. Eftersom denna 
felanalys handlar mycket om processen så kommer vi beskriva alla steg i processen för att 
sedan ge en förståelse var i processen våra felsätt uppstår. 
 

4.3.1 Lindningsprocessen 

Under vår praktik i verkstan så var en av de stationer vi tittade på lindningsprocessen. Hela 
processen är i princip automatiserad förutom vissa små bearbetningar/ justeringar som görs 
manuellt. Denna process beskrivs med hänsyn till de storlekar av motorn vi har valt att titta 
på, 160-180, denna process är mer automatiskt än för de större motorerna. 
 
Lindningsprocessen kan delas in i följande steg: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 2: Beskrivning av lindningsprocessen 
 
 
 
 
 
 
 

Uppspolning av tråd för att 
bilda härvor i spolmaskin. 

Härvor placeras av robot på 
idragningslameller för att träs i 

statorspåren. 
 

Idragning av härvsatser i 
statorpaket sker med 

hjälp av 
idragningslameller 

 

Statorpaket med första 
faslindningen placeras på band för 
mellanformning för att bereda plats 

åt nästa fas, samt limning av 
fasmellanlägg (isolering) 

Statorpaket skickas tillbaka till 
idragningsmaskin för nästa fas och 

processen fortsätter tills den har 
tre faser  
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Statorpaket görs genom att plåtar stansas och läggs ihop för att sedan svetsas samman till ett 
paket. Paketet skickas sedan för att förses med spårisoleringar för att skydda koppartråden att 
komma i kontakt med jord och därmed minimera risken för kortslutning. Statorpaket kommer 
sedan till lindningen där koppartråd spolas upp i maskin för att bilda härvor som sedan med 
hjälp av idragningslameller träs in i statorspåren. Paketet transporteras på band till arbetare 
vid linen som mellanformar härvorna för hand och med gummiklubbor för att bereda plats till 
nästa fas och limmar fast en isolering mellan faserna, ett fasmellanlägg. Processen upprepar 
sig sen beroende på hur många poltal motorn ska ha.  
 
               
 
                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Bild 14: spårisolering i statorspår och härvmellanlägg  
 
Vid slutpress och bandagering av lindningen så pressas lindningen ytterligare för att den inte 
ska komma i kontakt med rotor eller någon annan del i motorn. Paketet bandageras och sys 
sen ihop så den blir kompakt och skickas sedan till impregnering.  
När statorpaketet impregneras så försöker man fylla ut de tomrum som finns i lindningen för 
att lindningen ska vara så isolerad som möjligt. Impregneringen härdar härvorna och ger 
statorn ett korrosionsskydd, man använder sig av ett härdlack som fyller upp hela statorn och 
som sedan töms och droppas av på överskottslack innan statorhöljena läggs in i en härdugn. 
   

                                      
Bild 15:Statorpaket på väg till impregnering efter att den 

har blivit hopsydd och bandagerad. 
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4.3.2 Analys av statorpaket  

I FMEA:t så beskrivs komponenterna som kan påverka lindningen i processordning, detta 
kommer att följas även här i rapporten. Denna del har lagts upp på följande vis för att denna 
felanalys blev den mest omfattande och upplägget ger en större tydlighet för läsaren. 
 

1. Statorpaket 
 
- Det finns inte mycket delar i ett statorpaket just för att det är sammansvetsade stansade        

plåtar. Men vi lyckade identifiera ett antal felsätt som kan ske på grund av 
statorpaketet. Efter sammansvetsning av plåtpaket så kan det finnas grader i 
statorpaketets tänder som skrapar upp tråden när den förs in i spåren.  

 
- Spårisoleringarna som placerats i spåren kan vara felaktigt klippta och vikta, detta fel 

är inte så svårt att upptäcka, men risken att det inte upptäcks finns. Spårisoleringen 
kan även vara felaktigt isatta vilket senare under drift kan skada tråden som är mer 
utsatt på grund av felaktig isolering. Man ska även vara noga här med att använda rätt 
isolationsklass på isoleringen, om den inte uppfyller kraven så håller den inte lika 
mycket mot hög värme och kan smälta. 

 
2. Lindningstråd  

 
- Skrapningar på koppartråd kan finnas redan då den kommer från leverantör, de flesta    
      skador är inte synliga med blotta ögat men ytlacket på tråden kan vara tillräckligt    
      skadat för att orsaka en feleffekt i ett senare skede. Skador på tråden kan även öka   
      under  lindningsprocessen, som då ger tydligt synliga skador men det finns inga  
      mätningar på hur frekvent detta sker. 
 
3. Härvspolning 
 
- Det största felet som uppstår genom härvspolning är att tråden blir skadad eller 

skrapad, orsakerna till detta är att verktygen kan ha grader och vid uppspolning och 
idragning så skadas tråden av detta. På grund av höga kostnader är det inte möjligt att 
byta ut verktygen så fort det uppstår en skada på dem utan här försöker man mycket 
med underhåll och uppsikt för att undvika användning av dåliga verktyg. De fel som 
kan uppstå med tråden vid härvspolning är att den kan vara för spänd och bli uttänjd, 
vilket orsakar en ökad resistans och värmeutveckling som kan påverka isoleringen. 
Tråden kan även ha fel diameter, detta kan ske då tråden tar slut och ska bytas ut, detta 
orsakar också en högre resistans i motorn. 
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4. Koppling och bandagering 
 
Under koppling av de trådar som går från lindning till plint så kan det uppstå fel under 
olika delar i processen. Tråden i lindningen kan påverkas av olika felsätt. 

            Trådlack kan brännas bort då isoleringsslangar är felaktigt placerade och om lod  
            droppar ner i en härvände då lödning av kabelskarv sker. Isoleringen kan också  
            brännas om en gaslåga kommer för nära då lödning sker. Då lindningen ska sys så kan  
            bandageringsnålen träffa tråd som då kan skadas eller i värsta fall brytas av och  
            resultera i en varvkortslutning i lindningen. Vid dålig utförd lödning av kabelskarv så                 
            kan det i ett senare skede skapa en kortslutning varv till varv.  
            Det är viktigt att det finns tillräckligt med luftrum kring lindningen så att den inte  
            stöter mot rotor, sköld och hölje eftersom en kontakt mellan härvände och annan del i  
            motor kan leda till en överledning till jord. 
 
 

5. Impregnering  
 

Felsätt som uppstår under impregnering kan egentligen justeras väldigt enkelt just för 
att dessa fel händer i processen och är inte så omfattande. Impregneringen kan ha för 
hög temperatur vilket påverkar fördelningen av lack i lindning. Vid otillräcklig 
impregnering i lindningen så fixeras inte lindningstråden mot varandra och inte mot 
statorplåten. Eftersom det alltid förekommer små rörelser (vibrationer) pga. 
magnetkrafter och yttre påverkan kan detta kan det leda till kortslutningar då trådarna 
nöts mot varandra. För att kunna förbättra impregneringsprocessen så behöver man 
finna en metod som är mer tillförlitlig och som kan minimera dagens felsätt, den 
process som finns idag är inte så ny och ett byte skulle kunna ge en avsevärd 
förbättring. 
 

6. Montering 
 

Vid ihopmontering av motorn så är det viktigt att inga främmande föremål hamnar i 
lindningen t.ex. muttrar, bultar och andra små föremål som finns i närheten. Det är 
viktigt att arbetarna vid liner är uppmärksamma på detta och har kunskap i vad 
effekterna kan bli senare. Vid rotoriläggning så kan lindningen också skrapas upp och 
skadas om det sker ett s.k. rotor i skrap, detta kan senare ge en varvkortslutning om 
tråden blir mycket skadad. När motorn sedan ska provas i provrummet så kan det 
hända att man använt fel provspänning detta pga. felaktig inställd provspänning, vid 
för hög spänning så kan lindningen bli för varm och i värsta fall förstöra trådens 
isolation. Viktigt att notera på denna punkt med montering är att felsätt som uppstår 
här är sällsynta och det finns inget stort att anmärka på. 
 

7. Lindningen 
 

- Den komponent som påverkas mest då det uppstår fel är lindningen. Alla ovannämnda  
      lindningskomponenters felsätt leder i slutändan till att lindningen påverkas negativt.    
      Skrapningar på tråd, isoleringsfel och olika typer av kortslutningar är de största    
      typerna av felsätt i lindningen. När tråden är skadad i lindningen så beror det som 
      beskrivet innan på skadade verktyg, såsom idragningslameller, idragningsstjärna,  
      skador på verktyg för mellanformning och grader på handverktyg (gummiklubba,  

            petverktyg, skaft osv.).  
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Under informationssamlingen på företaget så fann vi ett äldre dokument, se bilaga 3, 
som gjorts på lindningen, detta dokument är en felträdsanalys och beskriver 
lindningshaverier samt feltyper och felmönster. Enligt felträdet så beror 
lindningshaverier på fyra påkänningar i motorn, dessa påkänningar fann vi också då vi 
läste ett kompendium som beskriver fel i stator och rotor lindningar.  
Påkänningar i motorn kan vara: 

 
• Termiska 
• Elektriska 
• Mekaniska 
• Miljömässiga 
 
Då ett lindningshaveri undersöks så finns det huvudområden som man måste ta hänsyn 
till och som ska ställas i relation till varandra för att få en korrekt analys av felet: 

 
• Feltyp: som beskriver var i lindningen det kan ha skett ett fel eller en kortslutning 
• Felmönster: beskriver om felet är symmetriskt eller inte, om det är ett jordfel eller 

enfasigt 
• Utseende: Kolla lindningen, hur ser den ut? Man ska kolla i lindningen att allt är 

som det ska t.ex. att den är ren, inga främmande föremål finns i lindningen. 
 
Det kan vara bra att märka ut felställde på lindningen på en ritning av den. 
 

• Drifttyp: denna punkt handlar om när motorn har varit under drift, under vilka 
förhållanden, vilken last man har haft på motorn, spänningar, startfrekvenser mm.  

• Skötsel: behandlar de områdena hur motorn har startats, tid som motorn varit i 
drift, ovanliga fenomen, likformig ström och mätningar man gjort på isolationen. 

 
Med hänsyn till dessa punkter så kan man identifiera vad för typ av fel som uppstått i 
lindningen och vad orsaken till felet är.  
Det svåra med att identifiera ett fel i lindningen är om den har brunnit, man kan 
eventuellt urskilja vad som kan ha hänt men mycket av identifieringsarbetet går ut på  
erfarenhet. 
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4.3.3 FMEA lindning 

Process FMEA av lindningshaverier 
Funktion/ Komponent Felsätt Felorsak Feleffekt Riskanalys     Rekommenderad åtgärd 

        Frekv Allv Uppt RPN   

  Ökad skrapning/slitning på tråd Grader i statorpaketets tänder 

Tråden blir skadad och håller inte lika hög kvalitet, Det blir fel elektrisk prestanda 
på motorn än vad den har blivit utlovad av katalog data. Vid stor skada på tråd 

kan det ske en varvkortslutning i lindningen         
I processen måste man vara noga 

 med att få bort alla grader. Ökade kontroller kan ge resultat 

Statorpaket 
Tråden är inte bra isolerad och 

ligger mot statorplåten 
Felaktigt klippta och vikta  

spårisoleringar 

Tråden blir skadad och håller inte lika hög kvalitet, Spårisoleringen uppfyller inte 
den standard som utlovats. Vid stor skada på tråd kan det ske en varvkortslutning 

i lindningen         
Underhåll på maskin, kontroll efter omställ  

så att inställningen är korrekt 

  Isoleringen ligger inte på plats  Felaktigt isatta spårisoleringar 
Tråden blir skadad och håller inte lika hög kvalitet, vid stor skada på tråd kan det 

ske en varvkortslutning i lindningen.         Underhåll på maskin, kontroll efter omställ så att inställningen är korrekt 

  Isolering håller inte Fel i isolationsklass på spårisoleringen 

Vid användande av fel isolering så håller den inte lika mycket mot värme och 
smälter, den bryts ned snabbare och lindningen blir mer utsatt utan isolering. En 

varvkortslutning kan förekomma i lindningen         

Kontrollera kravspecifikation på isolering, hur mycket 
 tål den, tål den temperaturen i motorn under drift? Därefter gör ett val av ett 

material som håller enligt kravspecifikation. 

Lindningstråd Skrapningar på tråd/skadad tråd 
Skador finns på tråden redan vid  

leverans  

I lindningsprocessen kan tråden skadas ännu mer och inte ligga inom 
kravspecifikationen, Detta kan i ett senare skede skapa varvkortslutningar i 

lindningen.         
Svårt att undvika små skador på tråd då den formas och klipps hos leverantör, det 

viktiga är att den inte skadas mer i tillverkningsprocessen 

  Skrapningar på tråd/skadad tråd Grader på genomföringar vid spolning 
När tråden skadas i lindningsprocessen så kan detta i ett senare skede när motorn 

är i drift skapa varvkortslutningar i lindningen.         

Vid verktyg som används under process kan det vara svårt att  
ersätta trasiga verktyg då det finns en hög kostnad att ta hänsyn till. Underhåll på 

verktyg bör ske konsekvent, vid stora skador bör verktygen bytas ut. 

    Grader på överföringsverktyg 
Tråden blir skadad och håller inte lika hög kvalitet, vid stor skada på tråd kan det 

ske en varvkortslutning i lindningen.         

Vid verktyg som används under process kan det vara svårt att  
ersätta lite trasiga verktyg då det finns en hög kostnad att ta hänsyn till. Underhåll 

på verktyg bör ske konsekvent, vid stora skador bör verktygen bytas ut. 

Härvspolning   Grader på spolmallar 
När tråden skadas i lindningsprocessen så kan detta i ett senare skede när motorn 

är i drift skapa varvkortslutningar i lindningen.         

Vid verktyg som används under process kan det vara svårt att  
ersätta lite trasiga verktyg då det finns en hög kostnad att ta hänsyn till. Underhåll 

på verktyg bör ske konsekvent, vid stora skador bör verktygen bytas ut. 

  Fel elektrisk prestanda på motorn Felaktigt inställda spoldata 

Motorn uppfyller inte de standard som utlovats och eventuellt skulle ett sådant fel 
ge för hög värme i lindningen vilket i sin tur skulle kunna bryta ner isoleringen. I 

slutändan skulle en varvkortslutning uppstå         Kontroller bör ske vid inställning av spoldata. 

  Uttänjd tråd 
För hög trådspänning som tänjer och  

areaminskar tråden 
Resistansen ökar och leder till värmeutveckling som kan smälta ner isoleringen 

och vidare leda till varvkortslutning         

Försiktighet vid hantering av koppartråd är viktigt för att minimera 
 skador och uttänjning av tråd, kontrollera hur tråden spänns och  

vidta åtgärder därefter. 

  Fel tråd i lindning Fel tråddiameter 
 Då tråddiametern är för liten så blir det en högre resistans i motorn, detta leder 

till elektriska påkänningar i motorn.          Ökade kontroller vid byte av trådstorlek. Informera personalen. 

    Skadade idragningslameller 
Tråden blir skadad och håller inte lika hög kvalitet, vid stor skada på tråd kan det 

ske en varvkortslutning i lindningen.         

Vid verktyg som används under process kan det vara svårt att  
ersätta lite trasiga verktyg då det finns en hög kostnad att ta hänsyn till. Underhåll 

på verktyg bör ske konsekvent, vid stora skador bör verktygen bytas ut. 

  Skrapningar på tråd/skadad tråd Skador på verktyg för mellanformning 
Tråden blir skadad och håller inte lika hög kvalitet, vid stor skada på tråd kan det 

ske en varvkortslutning i lindningen.         

Kontrollera verktygen som används manuellt, vid skador på  
verktyg, smuts och partiklar, byt ut dessa för att minimera skador 

 på tråden. 

    
Grader på handverktyg( klubba, skaft, 
petverktyg, övervikningsjärn m. m.) 

Tråden blir skadad och håller inte lika hög kvalitet, vid stor skada på tråd kan det 
ske en varvkortslutning i lindningen.         

Kontrollera verktygen som används manuellt, vid skador på  
verktyg, smuts och partiklar, byt ut dessa för att minimera skador 

 på tråden. 

    Skadad idragningsstjärna 
Tråden blir skadad och håller inte lika hög kvalitet, vid stor skada på tråd kan det 

ske en varvkortslutning i lindningen.         

Vid verktyg som används under process kan det vara svårt att  
ersätta lite trasiga verktyg då det finns en hög kostnad att ta hänsyn till. Underhåll 

på verktyg bör ske konsekvent, vid stora skador bör verktygen bytas ut. 

Lindningen 
För korta spårlock som inte täcker 

 och isolerar Felaktig längd på spårlock 
Om spårlocken är för korta så isolerar den inte tråden vilket gör att tråden 

kommer för nära plåten. Detta leder till en överledning till jord.         Ökade kontroller av spårlock och information till personal. 
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  Tråd i kontakt med jord Spårlock ej centrerat 
Om spårlocken inte täcker, så isolerar den inte tråden vilket kan leda till en 

överledning till jord om tråden kommer i kontakt med jord.         
Se igenom processen, åtgärda fel efter resultat av  

processkontroll. 

    Lindningstråd på fel sida om spårlock 
Om spårlocken inte täcker isolerar den inte tråden vilket kan leda till en 

överledning till jord om tråden kommer i kontakt med plåten.         
Se igenom processen, åtgärda fel efter resultat av  

processkontroll. 

  
Kortslutning i lindning som 

upptäcks vid test eller under drift Isolationsfel i spårisolering 
Kortslutning sker i lindning, det kan ske från fas till fas, varv till varv eller så sker 

ett jordfel.         Kontrollera felet och orsakerna till detta, åtgärda efter resultat 

  Isolering håller inte Felaktig isolationsklass på fasmellanlägg 

Vid användande av fel isolationsklass så håller den inte lika mycket mot värme 
och smälter, den bryts ned snabbare och lindningen blir mer utsatt utan isolering. 

En fas till fas kortslutning kan ske i lindningen         

Kontrollera kravspecifikation på fasmellanlägg (isolering), hur mycket tål den, tål 
den temperaturerna i motorn under drift? Därefter gör ett val av material som 

håller enligt kravspecifikation. 

  Trådlack bryts ner 
För varmt smältlim vid limning av  

fasmellanlägg 

Lacken som finns på koppartråden skyddar inte tråden lika  
bra och det blir ökat slitage direkt på tråden. När detta kan fas till fas kortslutning 

uppstå.         
Håll en jämn temperatur på limmet, gör mätningar, använd en  

mätare för kontroll så limmet inte är för varmt 

    Smältlim som kemiskt angriper trådlacken 

Lacken som finns på koppartråden skyddar inte tråden lika  
bra och det blir ökat slitage direkt på tråden. När detta sker kan en fas till fas 

kortslutning uppstå.         

Uppdatera er om vad som sker hos leverantören, be om en upp- 
datering av deras produkter, ev. ändringar i produkterna för att  

minimera skador på tråden. 

  
Trådarna i de olika faser  

kommer i kontakt med varandra Felaktigt placerade fasmellanlägg (isolering) 
Mellanläggen skyddar inte de olika faserna från att  röra vid varandra och det kan 

ske en kortslutning mellan faserna.         Informera personal om vikten av att isolering placeras rätt 

  Tråd ligger mot hölje Skadad spårisolering 
Vid kontakt mellan tråd och hölje kommer ett jordfel att uppstå, det kan även ske 

ett fas till fas fel         

Kontrollera isoleringsslangar, en ankomstkontroll eller kontroll vid produktion för 
att kassera skadade slangar och utesluta att de  

hamnar i produkten. 

   Felaktigt placerade isoleringsslangar  Det sker ett fas till fas fel i motorn.         

Informera personal, för att göra ett rätt jobb måste de ha rätt 
 information, viktigt med kontroller efter varje station på linerna, fortsätt med 

arbetet att tillämpa konceptet "rätt från mig" efter varje station. 

  Trådlack bränns bort 
Lod som droppar ner i härvände vid  

lödning av kabelskarv 

Lodet som hamnar på härvänden håller inte samma temperatur som koppartråden 
och kan därmed orsaka fel i lindningen under drift när temperaturen ökar i 

lindningen, det kan ske en varvkortslutning.         
Använd ett skydd för att förhindra lod att droppa ner i lindning eller  

vidta mer försiktighet vid lödningsarbeten. 

    
Gaslåga kommer för nära härvände vid  

lödning 
Lacket på tråden bränns bort och tråden kan bli bränd om  

gaslågan är för nära, i ett senare skede kan det leda till varvkortslutning.         
Använd ett skydd för att förhindra påverkan av gaslåga på koppar- 

tråden eller vidta mer försiktighet vid lödning. 

Koppling Dålig kontakt i kablar Dåligt utförd kontaktpressning/ kabellödning 

Det blir en för hög resistans som senare leder till hög värmeledning. En 
isoleringsnedbrytning av spårisolering kan ske som kan leda till en 

varvkortslutning         

Informera personal, för att göra ett rätt jobb måste de ha rätt 
 information, viktigt med kontroller efter varje station på linerna, fortsätt med 

arbetet att tillämpa konceptet "rätt från mig" efter varje station. 

  Dålig isolering på skarvställen Bristfällig isolering av skarvställe 
Den oisolerade skarven kommer i kontakt med intilliggande härva 

 och nöter den. En kortslutning mellan faserna kan uppstå.         

Informera personal, för att göra ett rätt jobb måste de ha rätt 
 information, viktigt med kontroller efter varje station på linerna, fortsätt med 

arbetet att tillämpa konceptet "rätt från mig" efter varje station. 

  Skrapningar på tråd Grader på verktyg för slutformning 
Tråden blir skadad och håller inte lika hög kvalitet, vid stor skada på tråd kan det 

ske en varvkortslutning i lindningen.         

Kontrollera verktygen som används manuellt, vid skador på  
verktyg, smuts och partiklar, byt ut dessa för att minimera skador 

 på tråden. 

  
För litet luftrum mellan härvände 

och sköld eller rotor 
Härvänden ej ritningsenlig och ligger för nära sköld, hus, 

fixtur eller rotor 
En kontakt mellan härvände och sköld eller rotor kan leda till 

 överledning till jord.         

Vid formning av lindningen för att bereda plats åt nästa fas se till  
att det görs och ser ut enligt kravspecifikation, finns ingen kravspecifikation se till 

att informera personal om hur härvänden ska ligga för att lämna luftrum åt 
resterande ingående delar i motorn. 

  Tråd skadad eller har brutits av Bandageringsnål som träffar tråden 
Tråden blir skadad och håller inte lika hög kvalitet, vid stor skada på tråd kan det 

ske en varvkortslutning i lindningen.         

Svårt att placera och undvika att bandageringsnål träffar tråd, håll  
uppsikt över processen och genomför kontroller för att undvika  

att det finns skadad tråd i lindningen. 
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Funktion/ Komponent Felsätt Felorsak Feleffekt Riskanalys     Rekommenderad åtgärd 

        Frekv Allv Uppt RPN   

  
Ojämn fördelning av impregnering 

på lindningen För hög temperatur under impregneringsprocessen 

Luftluckor och sprickor mellan koppartrådarna kvarstår och ingen isolering finns 
som skyddar mot smuts och andra partiklar som kan samlas där och verka som 

ledande material.         Regelbundna kontroller av impregneringstemperaturen. 

  
Isoleringen (isolering i lindningen) 

nedbruten För hög temperatur under impregneringsprocessen Det sker en fas till fas kortslutning om härvorna stöter mot varandra och nöts.           Regelbundna kontroller av impregneringstemperaturen. 

Impregnering Vibrationer mellan kopparhärvorna Otillräcklig impregnering 
Det sker en kortslutning om dessa härvor stöter mot varandra eller gnider sig mot 

de partiklar som kan hamna i lindningen och verka som ledande material.         

Skapa ett system för bestämmande av rätt mängd impregnering, det system som 
används idag för impregneringsprocessen är gammalt ett byte skulle ge en 

avsevärd förbättring av processen 

   Förhöjd temperatur i lindning För tjock impregnering av lindning 
Den förhöjda temperaturen kommer att skada isolationen på lindningen vilket gör 

att isolationen kommer att vara mer känslig för andra påfrestningar.         

Skapa ett system för bestämmande av rätt mängd impregnering, det system som 
används idag för impregneringsprocessen är gammalt ett byte skulle ge en 

avsevärd förbättring av processen 

  För litet lack på tråden Felaktigt inställda dropprör för lackning av tråd Det sker en fas till fas kortslutning om härvorna stöter mot varandra och nöts.          
Kontroller av dropprör bör finnas och ske 

 regelbundet. Tester bör göras för att understryka om problemet är aktuellt. 

Montering Material i lindningen Metallspån från styrkantsvarvning i lindningen 
Ökad temperatur i lindning som kan bryta ner isolationsmaterialet och orsaka 

kortslutning         Om detta problem uppmärksammas direkt vid linen så ska det åtgärdas. 

    
Monteringsdetaljer via uttagslådan ner 

 i lindningen 
Ökad temperatur i lindning som kan bryta ner isolationsmaterialet och orsaka 

kortslutning         Uppmärksamhet vid montering så inga främmande föremål hamnar i lindningen 

  Mekanisk skada vid rotoriläggning Rotor skrapar mot detaljer i motor vid rotoriläggning Tråden kan skadas, detta skulle leda till varvkortslutning.         

Uppmana personalen om att försiktighet är nödvändigt vid denna station och att 
om man är osäker på om en skada har skett eller inte så genomför en 
undersökning av motorn innan den skickas vidare till nästa station. 

  Fel provspänning Felaktig inställd provspänning Vid för hög spänning blir lindningen för varm och kan i värsta fall börja brinna         
Regelbundna kontroller bör göras vid denna station för att kunna minimera att 

detta fel att uppstår. 
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Process FMEA av lindningshaverier under drift 
 
Funktion/ Komponent Felsätt Felorsak Feleffekt Riskanalys   Rekommenderad åtgärd  

        Frekv Allv Uppt RPN    

   Obalanserad spänningskälla tillförs till motorn 
Spänningsskillnader i strömnätet tillförs till faserna, detta kan orsaka en förhöjd 

temperatur i lindningen och isolationen kan brytas ner.         
Det finns alltid spänningsskillnader i nätet, detta är svårt att hantera på ett bra sätt 

annat än att kontrollera spänningstillförseln  

    Överbelastning av motor 
Överbelastningen kommer att ge påfrestningar på motorn som ökar temperaturen i 

lindningen och som kan leda till att isolationen bryts ner.         Informera kunden om hur viktigt det är att motorn inte  överbelastas  

  

Termiska påkänningar 
Kombination av kortslutning och 

avbrott i motorn För hög startfrekvens 

Vid varje start kommer motorn att dra fem till åtta ggr mer elektricitet än det 
normala. Om starten sker ofta under en kort tidsperiod så kommer temperaturen i 

lindningen att öka. Detta kommer då att skada isolationsmaterialet.         
Denna information ska finnas i manual så kunden kan följa  rekommenderade 

instruktioner  

    Brist på lämplig ventilation av motor 

Värmen som kommer in i statorn och rotorn upplöses genom överföring, 
konvention och strålning. Allt som kommer i vägen för detta flöde kommer att 

orsaka en temperaturökning i lindningen         

Denna information ska finnas för kunden i manual: Håll motorn ren både utanpå 
och inuti. Om motorn är överhettad under drift så är det bra att öka luftflödet över 

motorn. Förhindra inte den normala ventilationen av motorn genom att ställa 
något där eller ställa motorn i utrymmen där det är minskat flöde  

    För hög omgivningstemperatur 
När omgivningstemperaturen är högre än vad motorn är designad för så försämras 

isolationen         Se till så motorn kyls ner och inget blockerar avkylning av motorn  

  
Mekaniska påkänningar 
Fas till jord/ överledning Rotor tar i stator vid montering 

På grund av lagerfel, axelböjning, rotor och stator misspassning så kan rotorn 
skrapa i statorn och konsekvensen blir förödande. Detta fel ger en friktion som 

alstrar värme och som senare bryter ner isolationsmaterialet.         Utbilda personal för en försiktigare hantering av delar i processen  

    Vibrationer (härvrörelser i härvändarna) 
Ledarna och isoleringen utsätts för mekanisk nötning, överledning sker mellan fas 

till fas och fas till jord.         Förstärkning av härvändarna och kontrollera vibrationer  

Lindningsfel under 
driftsförhållanden   

Fel under montering av kund/lösa muttrar eller bultar som 
kommer in genom uttagslådan och slår mot statorn 

Lösa delar som kommer in i motorn kan skrapa i lindningen och orsaka 
kortslutning.         Lösa delar som hamnar i motorn under montering måste vid upptäckt åtgärdas.  

   Kondensvatten förekommer i motorn Kortslutning i motorn         
För att minska kondensvatten i motorn så kan man använda värmeelement, 

fasuppvärmning  

  

Miljömässiga påkänningar 
Härva till jord, överledning fas till 

fas och fas till jord 
Främmande material kommer in i motorn  

(T.ex. rostpartiklar och saltvatten)  

Minskad värmeavledning kommer att öka drifttemperaturen och även reducera 
isolationens livslängd, även tidiga lagerfel kan uppstå på grund av den höga 
påfrestningen. Isolationen kan brytas ner och orsaka kortslutning och jordfel.          

Beskriv i manual så kunden vet hur motorn påverkas av främmande material och 
kan undvika detta  

    Krypströmmar (Tracking) 

Detta fenomen förekommer i lindningen där en kombination av fukt och 
främmande material (sot, damm) kan bilda resistansbryggor mellan fel i olika 

trådvarv. Krypströmmarna kan leda till varvkortslutningar som i sin tur utvecklas 
till överslag till jord eller mellan faser.         

Isoleringar i motorn bör skydda mot damm och smuts. För att minimera fukt i 
motorn kan man använda ett värmeelement  

   
Spänningstransienter (kopplingsöverspänningar eller 

blixtnedslag) 

Resultatet från sådana spänningstransienter är att lindningens livslängd blir 
kortare. Spänningstransienter slår till mot samma ställe på lindningen och till slut 
så bryts ner isolationen ner på just den punkten och det sker en varvkortslutning         Man kan använda en starkare isolering och även halvera switch  

  

Elektriska påkänningar 
Härva till jord men även 

kortslutning varv till varv och fas 
till fas. Spänningstransienter (Omriktare) 

Resultatet från sådana spänningstransienter är att lindningens livslängd blir 
kortare och kortslutning kan förekomma. Isolationen bryts ned.         Kunden bör kontrollera installation och inställning av omriktaren  

    
Överhettning på grund av överströmmar eller dålig 

värmeavledning 
 Isoleringen utsätts för onormala påkänningar som kan bryta ner den. Det sker en 

överledning mellan fas till fas och fas till jord,         
Kontrollera om belastningen på motorn är för hög, åtgärda efter  

resultat  

    Härvrörelser (i spåren eller härvändarna) 
Ledarna och isoleringen utsätts för mekanisk nötning, överledning mellan fas till 

fas och fas till jord.         

Impregneringen ska skydda lindningen från föremål utifrån samt se till så att alla 
ingående delar i lindningen är kompakt. Se över hur en förbättring av 

impregnering kan göras  
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Kriteria för bedömning av  
felintensitet Värdering Kriteria för bedömning av allvarlighetsgrad Värdering Upptäckssannolikheten Värdering 

Osannolikt att fel kan uppträda 1     

Mycket liten sannolikhet för fel 2 - 3 Ingen inverkan på produktfunktionen. Kunden uppmärksammar förmodligen inte ens felet 1 Fel som alltid uppmärksammas 1 

Låg sannolikhet för fel 4 - 5 
Konsekvenserna av felet bedöms som mindre allvarliga. Endast ringa inverkan på produktfunktionen. Kunden upplever en smärre försämring av 
produkten 2 - 3 Normal sannolikhet för upptäckt  2-4 

Viss sannolikhet för fel 6 - 7 Konsekvenserna av felet bedöms som ganska allvarliga. Risk för störd produktfunktion. Kunden upplever en försämring av produkten 4 - 6 Viss sannolikhet för upptäckt 5-7 

Hög sannolikhet för fel 8 - 9 Konsekvenserna av felet bedöms som allvarliga. Utebliven produktfunktion 7 - 9 Liten sannolikhet för upptäckt 8 - 9 

Mycket hög sannolikhet för fel 10 Konsekvenserna bedöms som mycket allvarliga(Fel som kan påverka personsäkerheten eller att lagfart ej uppfylls) 10 Osannolikt att fel upptäcks 10 
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 4.4 Fötter och sköldar 
 
Feleffektsanalysen som behandlar fötter och sköldar är en och samma fast de båda 
komponenterna är uppdelade var för sig. Vi börjar med en beskrivning av motorfötterna. 
 

4.4.1 Fötter  

Fötterna tillverkas inte in house, de största felsätten som vi har upptäckt under vår 
informationssamling med fötter är sprickor. Sprickorna kan uppstå pga. av flera orsaker. Även 
andra fel som inte är lika omfattande som sprickor kommer också att beskrivas följande: 
 
• För hårt dragna fötter som sker hos kunden. Om fundamentet under motorn är något 

ojämnt finns risk för sprickbildning i gjutjärnsföttter eftersom detta material har en 
mycket liten brottförlängning. 

      Ett annat fel som också kan ske hos kunden är om de använder för stora bultar eller fel   
      bultar som tillämpar en ökad kraft på materialet och som kan leda till sprickor i fötter och  
      även hölje. 
 
• Vi upptäckte även ett designfel under vår granskning, detta fel gjorde att det uppstod en 

spricka i fötter i anslutning mellan fot och hölje vid en ostabil placering av motorn. Detta 
fel har man redan upptäckt på företaget och åtgärdat. 

 
• Ett annat fel som också redan uppmärksammats på företaget berodde på en gammal 

fotdesign som gav en ojämn yta under fötterna. Om ytan under fötterna är för ojämn så 
kan det orsaka höga stresspunkter i materialet som i sin tur leder till sprickor. 

 
• Gjutfel på fötter kan förekomma och detta ger dåliga fötter, det svåra med gjutning är att 

möta exakta toleranser. Vid gjutfel på fötter så kan även det orsaka sprickor i fötter vid 
installation, under drift eller vid ett vibrationstest. Gjuterifel kan även göra planytan skev 
under fötterna, det finns ingen jämnhet. Skevheten kan utsätta fötterna för en ökad kraft 
som ger sprickor och samtidigt ser det estetiskt inte bra ut.  

 
• Sneda fötter är inte ett stort fel som inte går att åtgärda. Detta fel är något som uppstår i 

verkstan då fötter monteras på motorn. Fötterna monteras för snett och det uppstår en 
förskjutning. Detta orsakar inte något fel på fötterna utan det belyser mer hur det ser ut 
estetiskt för kunden och i vissa fall så accepterar inte kunden att det ser ut så. 
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4.4.2 Sköldar  

Sköldarna som används på ABB:s motorer tillverkas inte in house utan kommer från en 
leverantör. Vid leverans av sköldarna så utförs stickprov på några av sköldarna som tillhör en 
batch och man upptäcker att toleranserna inte är exakta och i vissa fall att toleranserna inte 
möts alls. ABB har satt acceptabla toleranser på sköldar och man tillåter en viss avvikelse. 
Alla felsätt som har identifierats gällande sköldar berör inte bara toleranser.  
 

• Vid en feldesign av sköld så kan det uppstå sprickor i flänsen i sköldens upphöjning, 
sprickan tillåter att det kommer in smuts, partiklar och fukt som senare kan hamna i 
lagret.  

 
• Då sköld pressas mot hölje så används styrpinnar för att få det så rakt som möjligt, 

ibland då styrpinnar inte är raka eller i rätt läge så överlappar styrkanterna på sköld 
och hölje med varandra. Sköldar kan då få sprickor vid fästena mellan sköld och hölje. 
Att styrkanter tar i varandra kan också bero på felaktiga toleranser, men det problem 
som uppstår är att efter användning av sköld i montering så kan man inte längre 
reklamera fel till leverantören.  

 

                                                      
Bild 16:Fäste mellan sköld och hölje (ABB) 

 
• Ibland används gjutjärnssköld på aluminiumhus och detta är ett problem för 

leverantören, de har svårt att möta toleranser på hålbild mellan gjutjärnsfläns och 
aluminiumhus, detta kan vid skruvspänning skapa problem då hålbilden inte 
stämmer. 

 
• Flänskast är ett felsätt som uppstår då motorn kopplas till en applikation hos kund. 

Om det finns ett luftgap mellan sköld och applikation så uppstår en försvagning i 
skruvarna och det sker ett flänskast. 

 
• Flänssköld som inte går att montera är inte ett liknande felsätt som flänskast, detta 

felsätt beror på material som finns i vägen t.ex. att lindningen sticker ut för mycket 
då skölden ska monteras, det finns för lite plats inne i skölden och det kan skrapa i 
lindningen. 
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• Skölden har ett axelhål där axeln genomförs då sköld ska monteras, detta hål kan 

sakna fasning pga. ett ritningsfel vilket orsakar sprickor då skölden ska monteras. 
Fasningen ska underlätta genomföring av axel i sköld och när det saknas så krävs 
större kraft att trä axeln vilket i sin tur orsakar sprickor. 

 
• När skölden monteras så kan det uppstå sprickor i själva motorhöljet detta kan 

bero på att skruvarna dras åt för hårt eller att den tangentiella hålbilden inte 
stämmer mellan sköld och hölje. 

 
• I början skrev vi lite om toleranser och att de inte möts ibland, sköldarna kan i 

värsta fall vara äggformade. Det förekommer stora avvikelser fastän snittdiametern 
ligger inom tolerans.  

 
• Det kan finnas rester av impregnering på höljet som skrapar upp insidan av 

skölden då den ska monteras mot höljet, det uppstår inga felsätt orsakat av att 
skölden skrapas upp men det viktiga på denna punkt är att försöka minimera 
skador på sköld som egentligen inte behöver finnas. 

 
 
Under tiden som vi samlade information om fötter och sköldar så blev det mer tydligt för oss 
att felsätten som uppstår med dessa komponenter beror mycket på designfel, felaktiga 
toleranser. Dessa felsätt är inte så omfattande, justeringar kan göras för att förhindra att de 
uppstår och vissa felsätt har företaget redan försökt att få bort genom t.ex. designändringar i 
fötter.  
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4.4.3 FMEA fötter och sköldar 

Process och konstruktions FMEA av fötter och sköldar 
Funktion/ Komponent Felsätt Felorsak Feleffekt Riskanalys     Rekommenderad åtgärd 

        Frekv Allv Uppt RPN   

  Sprickor i fötter För hårt dragna fötter 
Om materialet är skört eller om fundamentet är något ojämnt så orsakar detta 

sprickor i foten då motorn ska skruvas fast         
En liten klisterlapp kan finnas på  

foten där man anger den rekommenderade dragningsmomentet för foten. 

    Skört material på fötter 
Om materialet är skört eller om fundamentet är något ojämnt så orsakar detta 

sprickor i foten då motorn ska skruvas fast.         

Tester bör utföras på hur skört materialet skall vara på fötterna. Om många kunder 
klagar på detta problem så borde felet åtgärdas och fötterna stärkas så materialet 

inte är lika skört. 

  
Sprickor i fötter i anslutning 

mellan fot och hölje Fel design Ojämn placering av motorn, motorn sitter inte stabilt.         
De belastningspunkter som finns i anslutningen mellan fot och hölje borde 

försvinna så sprickor inte uppstår där. 

Fötter  Fel installation 

Om installation hos kunden inte sker på rätt sätt och man använder fel bultar eller 
för stora bultar så vidgar man bulthålet och det tillämpas en ökad kraft på material 

vilket leder till sprickor i materialet på fötter såväl som på motorramen. Detta 
tillstånd kan förvärras mer under vibrationstest.         Information om vilka bultar som skall användas bör finnas med i manualen.  

  Gammal fotdesign Ojämn yta under fötterna  

Om ytan är ojämn så kan höga stresspunkter ske i materialet, i foten och i 
gränssnittet mellan foten och motorramen. Dessa stresspunkter kan skapa sprickor 

i foten. Även vibrationer kan uppstå på grund av egenfrekvens.         
Ny design på fötternas botten så att fötterna kan vara stabilare och jämnare för 

motorn att stå på. 

  Dåliga fötter Gjutfel på fötterna 
Det kan bli sprickor i materialet och fötter kan gå sönder vid installation, under 

drift eller vibrationstest.         
Bättre kontroll av inkommande gods från leverantör samt informera montörerna 

om att vara vaksamma för sådana fel. 

  Fötter sneda 
Fötterna monteras för snett och det blir en parallell 

förskjutning. 
Motorer med felaktiga mått på fötter levereras till kund, estetiskt så ser det inte 

bra ut.         
Montörer bör få noggrannare instruktioner om hur fötterna skall monteras så att 

sneda fötter undviks. 

  

Planytan är skev under fötterna, det 
finns ingen  

jämnhet på fötterna 
Gjuterifel från leverantör, klackhöjden ligger inte inom 

toleransen. 
Fötterna utsätts för större krafter och det orsakar sprickor samtidigt som det 

estetiskt inte ser bra ut.         
Kontroller att toleranserna inte ger för bred spridning i mått och att ritningar 

kompletteras med mått på planhet om det inte finns sådana mått redan. 

  
Sprickor i flänsen vid bulten i 

sköldens upphöjning Fel design  
Det blir en spricka i höljet där smuts, partiklar och fukt går igenom och slutligen 

hamnar i lagret.         
Hur kan designen se ut för att passningen skall bli bättre mellan flänsen och ytan 

vid bulten så att sådana påfrestningar kan undvikas. 

  
Trasiga sköldar med sprickor vid 
fästena mellan sköld och hölje. 

Styrpinnar är inte raka eller i rätt läge då överlappar  
styrkanterna varandra och tar kant i kant med statorn, 

styrkanter ligger inte inom tolerans och överlappar 
varandra. 

Skölden kasseras internt, det går inte att hänföra till leverantör efter att man 
använt skölden till montering.         

Kontrollera styrpinnarna innan press så att de inte är sneda. Detta kan nämnas i 
instruktionerna för pressning av sköld, lager och fläkt som montörerna har på 

stationen. 

  
Hålbilden mellan gjutjärnsfläns 

och aluminiumhus ej korrekt 
Leverantör kan inte möta toleranser på flänsens 

 hålbild  Vid skruvspänningar uppstår problem då hålbilden inte stämmer så bra.         
Snittdiametern är korrekt men hålbilden stämmer ändå inte, toleranserna måste 

följas striktare. 

  Flänskast (axiellt) Luftgap mellan sköld och applikation Försvagning i skruvarna orsakas av luftgapet och det blir ett flänskast         
Kolla toleranser och skevhet på sköldens planyta så sköld inte är för sned och 

orsakar ett flänskast. 

Sköldar Flänssköld ramlar av 
Det kan finnas material i vägen såsom att lindningen kan 

sticka ut för mycket och tar emot då sköld monteras. Flänsskölden sitter inte fast och den hoppar av vid pressning.         

Montörerna bör kontrollera utseendet av statorn och rotorn innan 
pressningsoperationen sätts igång. Eventuellt material som inte sitter som det 

skall i statorn bör uppmärksammas och olyckor undviks. 

  Axelhål saknar fasning Ritningsfel  

Då sköld ska monteras ihop med axel så uppstår det sprickor runtomkring 
axelhålet. Fasningen underlättar genomföring av axel i sköld, när fasningen inte 

finns så krävs det större kraft att trä sköld på axel.         Komplettera ritningar med fasning på axelhål. 

  Sprickor i hölje Sköldskruvarna dras åt för hårt  För stor kraft vid skruvåtdragning orsakar sprickor i klacken på höljet         
En liten klisterlapp kan fästas på  

klacken där man anger den rekommenderade dragningskratten för sköldskruvarna. 

    
Tangentiella hålbilden mellan sköld och hölje stämmer 

inte överens. Leverantör möter inte toleranser Sprickor i klacken på höljet         
Förbättring av toleranser så att hållbilden blir mer korrekt.  

Leverantör bör informeras om detta fel 

  Sköldar är orunda (äggformade) Leverantören möter inte toleranserna. 

Det är stora avvikelser fastän snittdiameter ligger inom toleranser men 
äggformningen orsakar stor press vid montering och då spricker skölden vid 

noderna då skölden kallpressas.         

Bättre kontroll på inkommande sköldar och förbättring av toleranser så  
att detta fenomen undviks. Någon form av samarbete med leverantör  

skulle vara bra för att komma fram till en gemensam lösning. 
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 Sköldar 
Skadad sköld på insidan  

(spår i skölden) Rester av lack på höljet efter impregneringen. 
Överflödigt lack hårdnar på höljet efter impregnering och skrapar upp skölden på 

insida vid montering.         

Montörerna bör kontrollera utseendet av statorn och rotorn innan 
pressningsoperationen sätts igång. Eventuella rester av lack som är synliga bör 

åtgärdas innan pressning. 

  Sprickor i sköld 
Kylfläns ihop med skruvklacken på skölden skruvade  

för hårt 
Vid för hård skruvdragning orsakas sprickor i skölden som kunden inte 

accepterar.         
Kontroller skruvdragningens moment så att potentiella misstag av  

detta slag undviks. 

 
 

Kriteria för bedömning av  
felintensitet Värdering Kriteria för bedömning av allvarlighetsgrad Värdering Upptäckssannolikheten Värdering 

Osannolikt att fel kan uppträda 1     

Mycket liten sannolikhet för fel 2 - 3 Ingen inverkan på produktfunktionen. Kunden uppmärksammar förmodligen inte ens felet 1 Fel som alltid uppmärksammas 1 

Låg sannolikhet för fel 4 - 5 
Konsekvenserna av felet bedöms som mindre allvarliga. Endast ringa inverkan på produktfunktionen. Kunden upplever en smärre försämring av 
produkten 2 - 3 Normal sannolikhet för upptäckt  2-4 

Viss sannolikhet för fel 6 - 7 Konsekvenserna av felet bedöms som ganska allvarliga. Risk för störd produktfunktion. Kunden upplever en försämring av produkten 4 - 6 Viss sannolikhet för upptäckt 5-7 

Hög sannolikhet för fel 8 - 9 Konsekvenserna av felet bedöms som allvarliga. Utebliven produktfunktion 7 - 9 Liten sannolikhet för upptäckt 8 - 9 

Mycket hög sannolikhet för fel 10 Konsekvenserna bedöms som mycket allvarliga(Fel som kan påverka personsäkerheten eller att lagfart ej uppfylls) 10 Osannolikt att fel upptäcks 10 
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 5. Resultat 
 
Målet med detta arbete var att använda sig av metoden FMEA för att genomföra analyser och 
hitta felsätt som kan uppstå hos vissa valda komponenter i en elmotor. Vår koncentration har 
legat på att lära oss så mycket som möjligt om produkten samt att samla så mycket 
information som möjligt för att kunna få en bild av vilka felsätt som är möjliga att uppstå. 
Våra lösningar presenteras i form av FMEA-analyser på fem identifierade komponenter och 
där framgår de felsätt som är mest förekommande, även de felsätt som eventuellt skulle kunna 
uppstå i samband med att motorn tas i drift, vid underhåll, montering och även händelser i 
tillverkningsprocessen.  
De komponenter som har analyserats har olika kritiska punkter, var och en av dem har gåtts 
igenom noggrant för att få så mycket kunskap om dess funktion som möjligt. De två mest 
kritiska komponenterna, lager och lindning lade vi mycket tid på just för att de förkom 
mycket i reklamationer men också för att de är mest känsliga av de komponenter vi har tittat 
på. De felsätt som uppstår med lager och lindning, har större effekter på motorns funktion. 
Men med hänsyn till detta så är även de andra komponenterna också viktiga, dock inte på 
samma sätt. De tre andra komponenterna, tätning av uttagslåda och lock, fötter och sköldar 
har också en negativ påverkan på motorn då ett felsätt uppstår. Dessa komponenter begränsar 
inte motorns funktion i samma utsträckning som när det uppstår felsätt i lager och lindning. 
De kriterier vi har ställt som komponenterna ska uppfylla belyser de felsätt som vi har 
identifierat hos komponenterna, vi har utfört våra feleffektsanalyser baserat på dessa kriterier. 
 
De krav som ställs på lagringen är: 
 

- Ren omgivningsmiljö vid montering 
- Korrekt smörjning vid montering 
- Underhåll vid rätt smörjintervall för att öka lagrets livslängd 
- Mäta vibrationer för att upptäcka eventuella fel. 
- Tätning av lager, V-ring samt Gamma-ring är fullgod och utesluter smuts, fukt och 

andra partiklar 
 
Lindningen som är den mest känsliga komponenten och som förekom klart mest i 
reklamationerna har också vissa krav för att säkerställa så god funktion som möjligt: 
 

- Inga skador på tråd 
- Isolering ska vara fullgod och skilja varv till varv och fas till fas 
- Rätt mängd impregnering för ett så bra skydd som möjligt 
- Inga främmande föremål får förekomma i lindningen 
- Underhåll, kolla att lindningen är ren efter att motorn tagits i drift 

 
Tätning av uttagslåda och uttagslock ska uppfylla följande kriterier: 
 

- Huvudfunktionen med tätning är att det ska skydda mot fukt, damm och partiklar i 
uttagslådan, resterande felsätt som tas upp i feleffektsanalysen belyser felsätt som 
uppstår hos leverantörer. 
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Fötter ska uppfylla följande kriterier: 
 

- Fötter ska ge en stabil placering av motorn vid montering och en jämn grund för 
motorn att stå på.  

- Fötter ska vara utformade så att onödiga vibrationer inte uppstår 
- De ska ha en fullgod design som håller mot sprickor 

 
Kriterier för sköldar: 
 

- Sköldar fungerar som lagerläge för de lager som finns på rotorn, den kan även utgöra 
motorns fäste 

- Toleranserna på sköldar ska mötas för en så bra passning mot hölje som möjligt (detta 
är ett felsätt som kommer från leverantör) 

 
Feleffektsanalyserna ger en klar bild i vilka felsätt som behöver åtgärdas, detta framgår 
genom risktalsanalysen där de mest kritiska felsätt upptar höga siffror och detta kan ge ny 
input till ABB under deras projekt med en ny och förbättrad motor. 
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6. Analys 
Vår litteraturstudie har återspeglat sig mycket i vårt arbete med FMEA metoden. Vårt 
arbetssätt med FMEA har baserat sig mycket på underlag i form av information från anställda 
på ABB, kundreklamationer och produktspecifikationer.  
 
Det viktiga steget för oss var att studera objektet eller processen som skulle analyseras och 
samla in så mycket data som möjligt för att förstå konstruktioner och processen, vad som kan 
anses som defekt hos den och vilka upprepade fel som kunde hittas. Var det elektriska och 
mekaniska aspekter som berörde objektet och i så fall på vilket sätt.  
Kunden för oss var även viktig att analysera. Ingen direkt kontakt gjordes med kunder men 
eftersom slutanvändaren för konstruktions- FMEA är kunden så var det även viktigt att se 
vilka fel det var som skedde hos kunden och varför. Defekter som berörde tillverkningen som 
felaktig montering, material och komponenter med oacceptabla brister analyserades också. 
 
Många personer i företaget var inblandade för att vi skulle kunna få in den biten av att alla 
funktioner/avdelningar från företagets representeras. 
När vi har behövt mer förståelse för konstruktion eller process så vände vi oss till personal 
som kunde klargöra våra funderingar. Datainsamlingen fick vi från källor som Internet, e- 
böcker och äldre dokument som fanns hos företaget. 
 
I litteraturen nämndes det att en brainstorming kunde vara bra att använda i felsättsanalysen. 
Detta genomfördes och alla tänkbara felsätt som dök upp antecknades. Kopplingar av felsätt, 
felorsak och feleffekt flöt på väldigt bra med tanke på den informationen och förståelse som 
vi hade samlat under analys av konstruktioner och processer som studerades.  
 
Bedömningsskalorna som användes kunde kopplas till vårt arbete med de identifierade 
komponenterna i elmotorn. Den personal som var delaktig i vårt arbete kunde lätt relatera 
bedömningsskalorna till objektet. 
 
Med våra rekommenderade åtgärder ville vi vara effektiva utan större påverkan från 
personalen på ABB. Vi vill se vad våra analyser kan ge för input till företagets fortsatta arbete 
med förbättring.  
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7. Slutsatser och rekommendationer 
Eftersom en produkt FMEA var en önskan från företaget så var det redan klart för oss att det 
var den metoden vi skulle arbeta med. FMEA stimulerar till att finna lösningar till problem 
och kreativitet som man annars kunde ha missat. Man får en ökad kunskap för produkt/ 
process bland den berörda personalen och genom att implementera metoden så kan 
kommunikationsproblem mellan olika avdelningar överbryggas.  
 
Vi utgår mycket från C. Fritz då vi har lagt kriterier för bedömningsskalor och använder oss 
även av våra tidigare kunskaper av metoden. Insättningsanalysen som vi använt är en mall 
som vi tidigare har arbetat med under utbildningen och har kännedom om hur den ska 
användas.  
 
 FMEA-metoden är dock begränsad och tar inte hänsyn till kombinationer av flera fel, 
metoden skulle kunna kompletteras med en felträdsanalys för att få fram alla typer av fel och 
kombinationer av dessa. För att FMEA ska ge en så bra effekt som möjligt är det viktigt att 
man börjar på ett så tidigt stadium som möjligt under produktframtagningsprocessen som 
sedan följs av ytterligare analyser i fortsatt arbete. De brister som framgår ur analysen är 
viktiga att åtgärda. 
 
De kritiska resultat som vi fick i våra analyser visar sig genom de höga risktalen och kan öka 
företagets kunskap om vad som bör åtgärdas. Analysen kan även ge företaget input till deras 
pågående projekt med en ny och förbättrad motor genom att tidigt upptäcka eventuella 
svagheter och därmed undvika sena och kostsamma konstruktions- och processändringar. Då 
en FMEA har gjorts så är följande steg att åtgärda de felsätt som identifierats. Innan FMEA:n 
utförs så ska man inom gruppen sätta en gräns på vad som värderas som högt tal för dem. I 
vår analys så satte vi gränsen vid 100, det finns rekommendationer[10] att gränsen kan ligga 
på 200. Huvudsaken är att man anpassar gränsen efter sin produkt/process/konstruktion. 
 
 
FMEA blir ett hjälp medel för att försäkra sig om alla fel som uppstår under en produkts 
utveckling, tillverkningsprocess och användning upptäcks. ABB har förutsättningarna för att 
implementera metoden i sitt arbete och skulle ha stor användning av det då deras produkt 
består av många delar som kan komma att ändras i konstruktion. Eftersom metoden bör 
utföras av en grupp sammansatt av fyra - fem personer från olika funktioner inom företaget, 
t.ex. konstruktion, beredning, produktion och kvalitet skulle man på företaget få den ultimata 
sammansättningen av en grupp med olika kompetenser eftersom de består av många 
avdelningar. 
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För fortsatt arbete med FMEA analyser kan företaget tänka på följande: 
 

• Fokusera på del fel med höga risktal. Åtgärder för dessa är nödvändiga o bör 
diskuteras. 

• Åtgärder som vidtas bör genomgå samma bedömningar. På så sätt kan man se om 
risktalet har sjunkit till en mer acceptabel nivå eller inte. 

• Utförda FMEA-analyser ska arkiveras och behandlas som levande dokument för 
tänkbara framtida uppföljningar. 

 
 
Inför nya FMEA projekts som företaget kommer att jobba med kan man tänka på följande: 
 

• En grupp av personer på ABB väljs ut och helst personer från olika avdelningar 
som: 

• Konstruktion 
• Produktion 
• Kvalitet och underhåll 
• Inköp  
• När objektet för analys väljs ut börjar gruppen med att:   
• samla på sig material, fundera över felmöjligheter inom deras egna 

ansvarsområden och undersöka tillgänglig underlag för analysen. 
• Gruppen har möten en gång i veckan för arbetet av FMEA-analysen. 

 
 
För att få mer lärdom om verktyget inom företaget så finns det mycket information i form av 
litteratur och kompendier som behandlar FMEA-metoden, en handbok som behandlar 
grunderna i FMEA har redan rekommenderats till företaget, The Basics of FMEA. 
För vidare utbildning inom området så finns det kommersiella program som kan köpas in 
samt kurser som erbjuds bl.a. av: 
 

• Bergsskolan Kompetensutveckling AB som föreläser om kvalitetssäkring av process 
 

• Stf courses som erbjuder en kurs i SPS-MSA-FMEA 
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8. Reflektioner 
För vår planering av arbetet använde vi oss av ett Ganttschema, se bilaga 1. Ganttschemat 
hjälpte oss att ha en överblick över vår tid på ABB och det jobb vi hade framför oss. Vi 
lyckades utföra de FMEA som vi bestämde oss att göra inom våra tidsramar och det var vi 
jätte nöjda med.  
Information om FMEA var svår att hitta och många av våra källor lyckades vi fjärrlåna.   
Praktiken i verkstaden gav oss mycket kunskap om hur motorerna tillverkas och vilka detaljer 
som ingår i motorn. Arbetarna i verkstaden är väldigt kunniga och hjälpsamma. Vi fick alltid 
svar på våra frågor.  
Mycket av vår tid på ABB lades på produkten och hur den fungerar. Eftersom ingen av oss 
har haft någon tidigare kunskap om motorer och hur de fungerar så kände vi att vi ville satsa 
på att få så mycket kunskap som möjligt snabbt för att kunna börja med FMEA-analyserna. 
 
Kundreklamationer som vi fick gå igenom var många och i många av fallen inte så 
beskrivande. Vi hade svårt med att tolka de olika koderna som används i rapporterna och 
ibland var det svårt att veta var i motorn felet uppstod. Vi kände en del oro över detta 
eftersom vi behövde ha kundreklamationer som underlag för våra analyser. 
 
Vårt mål med hela arbetet har varit att uppfylla alla kriterier och få mer kunskap. Genom det 
här arbetet har vi lärt oss mycket om motorer och hur de fungerar men det allra viktigaste är 
nog att vi har lärt oss mycket mer om metoden FMEA och hur den kan praktiseras i 
arbetslivet. 
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Bilaga 1 Ganttschema 
 
 

  PROJEKTPLAN                   

Projektnamn   Beteckningar                   Datum 
2007-
01-20       Identitet           

        Planerat   Utfall     Revision          IDPPOPEXD:07:07         

ABB, FMEA  aktivitet                3      
Upprättad 
av Rasha & Civin    

      hållpunkt   P       Q                                 
                                                    Not 
Aktiviteter v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 v.25       
                                                    varje 
Möten,Företaget                                                 onsdag 
                                                      
Möten, skolan                                                   
                                                      
Förstudie                                                     
                                                      
Verkstadspraktik                                                   
                                                      
Litteraturstudie                                                   
                                                    Databaser,  
Undersökning                                                 intervjuer 
                                                      
Resultat                                                     
                                                      
Projektinitialisering                                                   
                                                      
företagetsönskemål                                                   
                                                      
Funktionsbeskrivning                                                   
Produktinformations                                                   
insamling                                                     
                                                      
FMEA- genomgångar                                                   
Analys av komponenter                                                   
                                                      
bedömningar  och                                                   
åtgärdsförslag                                                   
                                                      
Rapportskrivning                                                   
                                                      
Redovisning                                                   
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Bilaga 2. Checklista som användes vid intervjuerna 
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Bilaga 3. Äldre rapport om lindningsfel 

1(4) 
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2 (4) 
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3(4) 
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4 (4) 

4 (4) 
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Bilaga 4. Utdrag ur manual (uppriktning) 
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Bilaga 5. Utdrag ur manual (Instruktioner för eftersmörjning) 

 
 

1 (2) 
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Bilaga 6. Reklamationsrapport 
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Bilaga 7. Felorsakskoder som används i reklamationsrapporter 
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Bilaga 8. Exempel på FMEA-blankett (Fritz)  
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Bilaga 9. Exempel på felmöjligheter, feleffekter och felorsaker, från Fritz 
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Bilaga 10. Exempel på FMEA-blankett (Stamatis) 
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Bilaga 11.  FMEA start- up worksheet, från The Basics of FMEA  
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Bilaga 12. Veckodagbok från v.3-23 
 
v.3 
Dag Aktivitet 
Onsdag  Kick off- introduktion. Info om regler och 

säkerhet som gäller i verkstan 
Torsdag  Vi fick se lite hur rotorlinen fungerade, 

automatiserade process. Axel pressas in i 
den uppvärmda rotorn och kyls sedan ned, 
rotorn svarvas och balanseras sedan. 

Fredag  Line 1. Där fick vi titta på hela kedjan för 
de mindre motorerna. Lindning, koppling, 
impregnering och slutmontage 

 
v.4 
Dag  Aktivitet  
Måndag Line 3 
Tisdag Line 4 
Onsdag Provrummet. All prov, certifikat, 

värmeprov, kortslutningsprov och 
belastningskurva förklarades. 

Torsdag Line 2 vid kabel. Lödning sker 
Fredag Möte med Inger och Åke. 

Genomgång av den tiden vi har 
spenderat på praktiken  

 
v.5 
Dag Aktivitet 
Måndag  Introduktionsutbildning, 

brandsäkerhet 
Tisdag Förstudie/ litteraturstudie, 

genomgång av reklamationer 
Onsdag Mätrummet. Där fick vi observera 

hur man mäter toleranser och övrig 
mätdata på sköldar och motorhus 
samt information 

Torsdag Vi har en presentation om FMEA, 
översiktlig så att de inbjudna 
personer på ABB får en insikt om 
vad det är för slags 
förbättringsverktyg och hur det 
används. 

Fredag Förstudie/ litteraturstudie 
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v.6 
Dag Aktivitet 
Måndag Förstudie 
Tisdag Förstudie 
Onsdag Förstudie 
Torsdag Förstudie, möte med Malin och 

Sofia från inköp där vi går igenom 
en checklista med frågor. 

Fredag  Förstudie, här har vi även ett 
FMEA som har gjorts i Italien, vi 
ska granska den och ställa ev. 
frågor som Inger ska 
vidarebefordra till dem ex- jobbare 
som gjort den. 

 
v.7 
Dag Aktiviteter 
Måndag Förstudie 
Tisdag Förstudie, möte med Göran som 

har hand om reklamationer 
Onsdag Förstudie 
Torsdag Förstudie, möte med Harald Witt 

som har hand om 
produktionsunderlag 

Fredag Möten, Niclas Jonsson mekanik 
manager, Åsa Rylander, chef för 
underhåll och produktionsteknik 

 
v.8 
Dag  Aktiviteter 
Måndag Förstudie 
Tisdag Förstudie, möte med Peter Isberg, 

teknikchef, möte med Sönke 
Rickertsen, process manager 

Onsdag Förstudie 
Torsdag Förstudie, avgränsningsmöte med 

Inger och Åke, vi berättar vad vi 
har kommit fram till utifrån vår 
förstudie och de komponenter som 
är aktuella att titta på. Tillsammans 
med våra handledare tar vi beslut. 

Fredag  Börjar med fördjupning på 
komponent 1 (lagring, dvs. 
hantering, montering och underhåll 
av lager.) 
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v.9 
Dag  Aktivitet  
Måndag Informationsinsamling 
Tisdag Informationsinsamling 
Onsdag Informationsinsamling 
Torsdag Möte med Peter Stering för mer 

information. 
Fredag  Informationsinsamling 

 
v.10 
Dag  Aktivitet  
Måndag Informationsinsamling, grov skiss 

på FMEA på lager 
Tisdag Informationsinsamling, möte med 

Mikael Grindbo. Fortsatt arbete 
med FMEA på lager 

Onsdag Informationsinsamling, fortsatt 
FMEA- bearbetning 

Torsdag Avstämningsmöte med Inger och 
Åke om den första komponenten. 

Fredag  

 
v.11 
Dag  Aktivitet  
Måndag Sammanställning av information, 

börjar fylla i det slutgiltiga 
FMEA:t om lager. 

Tisdag Fortsatt arbete med FMEA 
Onsdag Fortsatt arbete med FMEA 
Torsdag Avstämningsmöte med Inger, går 

igenom FMEA, får feedback från 
Inger. 

Fredag Avstämningsmöte med Rolf 
Lövgren på högskola, visar FMEA 
och får feedback 
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v.12 
Dag  Aktivitet 
Måndag Justeringar i FMEA om lager efter 

möte med Rolf 
Tisdag Fortsatt arbete med lager FMEA, 

informationssökning om 
nästkommande FMEA. 

Onsdag Fortsatt arbete med FMEA, samt 
informationssökning till 
nästkommande FMEA arbete 

Torsdag Möte med Sönke om RPN-talen i 
FMEA:n stämmer de med 
verkligheten? 

Fredag Avstämningsmöte med Inger och 
Åke. Ytterligare justeringar ska 
göras på FMEA om lager på 
begäran av våra handledare 

 
v.13 
Dag Aktivitet 
Måndag Informationsinsamling om 

tätningar 
Tisdag Informationsinsamling om 

tätningar 
Onsdag Besöka mätrummet , där pratar vi 

med Mansour 
Torsdag Fortsatt arbete med FMEA om 

tätning, avstämning med Inger och 
Åke, feedback på FMEA 

Fredag Fortsatt arbete med FMEA om 
tätning 

 
v.14 
Dag  Aktivitet  
Måndag Samlar information om 

uttagslådan och lock 
Tisdag Möte med Sönke, avstämning av 

FMEA om tätning. Besök hos 
leverantören Aros polymerteknik 
ang. bearbetning av tätning på 
uttagslock. 

Onsdag Fortsatt FMEA arbete 
Torsdag Fortsatt FMEA arbete 
Fredag Långfredag 
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v.15 
Dag Aktivitet  
Måndag Annandag påsk 
Tisdag Insamling av information till 

FMEA om lindning. 
Onsdag Möte med ex-jobbare Magnus som 

arbetar med lindningsprocessen, 
insamling av information från 
honom. Möte med Peter Stering 
angående lindningens felsätt, 
orsaker till lindningsfel. 

Torsdag Fortsatt informationsinsamling till 
lindnings FMEA:n 

Fredag Fortsatt informationsinsamling på 
skolan, litteratur i biblioteket, 
databaser via skolan. (Avstämning 
med Rolf, handledare på skolan) 

 
v.16 
Dag Aktivitet  
Måndag Börjar utforma FMEA om 

lindning 
Tisdag Rapportskrivning i skolan, fortsatt 

arbete med FMEA 
Onsdag Rapportskrivning i skolan, fortsatt 

arbete med FMEA 
Torsdag Avstämning med Inger och Åke, 

visar FMEA får feedback 
Fredag  Fortsatt arbete med FMEA om 

lindning. 

 
v.17  
Dag Aktiviteter 
Måndag Fortsatt arbete med lindning 
Tisdag Fortsatt arbete med lindning samt 

rapportskrivning 
Onsdag Sammanställning av FMEA på lindning 
Torsdag Korrigering av FMEA efter möte med 

Peter Stering 
Fredag Genomgång av FMEA för ev. 

korrigeringar 
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v.18  
Dag Aktiviteter 
Måndag Rapportskrivning i skolan 
Tisdag 1 maj  
Onsdag Möte med Åke, Göran och Mansour för att 

få information om fötter och sköldar 
Torsdag Egen insamling av information av fötter 

och sköldar, Handledning med Rolf på 
högskolan 

Fredag Fortsatt arbete med fötter och sköldar 

 
v.19  
Dag Aktiviteter 
Måndag Möte med Lars Kjellman för genomgång 

av hittills utförda FMEA:n. Handlednings 
möte med Inger och Åke 

Tisdag Rapportskrivning i skolan 
Onsdag Utformning av FMEA för fötter och 

sköldar 
Torsdag Fortsatt arbete med FMEA 
Fredag Fortsatt arbete med FMEA 

 
v.20  
Dag Aktiviteter 
Måndag Sammanställning av FMEA för fötter och 

sköldar 
Tisdag Genomgång av FMEA för ev. 

korrigeringar 
Onsdag Handledning med Inger och Åke, feedback 

på utförda FMEA:n 
Torsdag Kristi himmelsfärds dag 
Fredag Rapportskrivning i skolan 

 
v.21  
Dag Aktiviteter 
Måndag Rapportskrivning 
Tisdag Rapportskrivning 
Onsdag Rapportskrivning, möte på ABB  
Torsdag Rapportskrivning 
Fredag Rapportskrivning 
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87(87) 

v.22  
Dag Aktiviteter 
Måndag Rapportskrivning, översättning av 

FMEA:n till engelska 
Tisdag Rapportskrivning, översättning av 

FMEA:n till engelska 
Onsdag Rapportskrivning, översättning av 

FMEA:n till engelska 
Torsdag Rapportskrivning, översättning av 

FMEA:n till engelska 
Fredag Rapportskrivning, översättning av 

FMEA:n till engelska 

 
v.23  
Dag Aktiviteter 
Måndag Sammanställning av rapport 
Tisdag Genomgång och ev. korrigeringar 
Onsdag Förberedelse för presentation på ABB 

11/6 
Torsdag Förberedelse för presentation  
Fredag Förberedelse för presentation 

 
v.24  
Dag Aktiviteter 
Måndag Presentation på ABB 
Tisdag Förberedelse för presentation på skolan, 

opponeringsrapport 
Onsdag Förberedelse för presentation på skolan 
Torsdag Presentation på skolan 
Fredag  
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