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Sammanfattning  

För operatören är det viktigt att tågen är tillgängliga när de är planerade att användas. För 

att hålla tågen i drift behöver de underhållas. Oplanerade stopp på grund av driftstörningar 

och fel kostar både pengar och tid för operatören. Utöver det påverkar ett stillastående tåg 

även resterande tåg som trafikerar spåren. 

Med detta examensarbete är målsättningen att förbättra det förebyggande underhållet för 

traktionsmotor liknande MSG-3 analysen för flygplan. Målet är att säkerställa rätt innehåll i 

underhållsprogrammet för att hindra oplanerade stopp. Avsikten med MSG-3 metoden är, 

förutom att få fram alla schedulerade underhållsåtgärder och intervall som skall till för att 

behålla och återställa detaljens inbyggda tillförlitlighetsnivåer, att få fram information som 

är nödvändig för konstruktionsförbättringar där det visar sig att konstruktionen inte håller 

måttet.  

Abstract  

For the operator, it is important that the trains are available when they are scheduled to be 

used. In order to keep trains running they need to be maintained. Unscheduled stoppages 

due to breakdowns and errors cost both money and time for the operator. Unplanned 

downtime can also affect other trains, by operating the track due to stop. 

This thesis is aimed to improve the preventive maintenance of traction motor like MSG-3 

analysis for aircraft.. The goal is to ensure the right content in the maintenance program to 

prevent unplanned downtime. The purpose of the MSG-3 methodology, besides obtaining all 

scheduled maintenance tasks and intervals as shall be to maintain and restore the part's 

built-in reliability levels, to obtain information necessary for design improvements where it is 

found that the design does not measure up. 
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Förord 

Rapporten är resultatet av ett examensarbete inom avdelningen för innovation, design och 

teknik vid Mälardalens högskola som genomfördes på uppdrag av ABB Service Center i 

Storvik. Arbetets omfattning är 15 högskolepoäng och är det avslutande momentet i 

flygingenjörsutbildningen vid Mälardalens högskola. Arbetet genomfördes både på ABB och 

på Mälardalens högskola under maj-aug.  

Examensarbeten har gett oss stora möjligheter för utveckling inom underhållsteknik. Det har 

varit ett rolig och framförallt lärorik moment av utbildningen. Vi fick möjligheten att tillämpa 

många av de kunskaper vi har samlat under utbildningens gång.  

 

 

Storvik augusti 2012 

Kim Berg 

Wais Peerzadah  
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Nomenklatur 

ABB: Asea Brown Boveri 

LJE108-1: Motortyp  

MFL014: Flygplansdrift och underhåll I 

MFL020: Flygplansdrift och underhåll II 

MSG-3: Maintenance Steering Group-revision 3 

MSI: Maintenance significant item 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Innehållsförteckning 

Contents 
Kapitel 1 Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte ................................................................................................................................................. 1 

1.3 Problemställning .............................................................................................................................. 1 

1.4 Avgränsningar................................................................................................................................... 2 

Kapitel 2 Metod ..................................................................................................................................... 3 

2.1 Allmänt ............................................................................................................................................. 3 

2.2 Datainsamlingsmetod ....................................................................................................................... 3 

2.2.1 Primärdata..................................................................................................................................... 3 

2.2.2 Sekundärdata ................................................................................................................................ 3 

2.2.3 Kritik mot datainsamlingsmetoder ................................................................................................ 3 

2.3 MSG-3 analys .................................................................................................................................... 4 

2.3.1 Allmänt .......................................................................................................................................... 4 

2.3.2 Modifiering av MSG-3 analys......................................................................................................... 4 

2.3.3 Analysens uppbyggnad .................................................................................................................. 4 

2.3.3.1 MSI urval .................................................................................................................................... 4 

2.3.4 Analys procedur ............................................................................................................................ 6 

Kapitel 3 Resultat................................................................................................................................. 14 

3.1 Allmänt ........................................................................................................................................... 14 

3.2 MSI ................................................................................................................................................. 14 

3.3 Analys procedur ............................................................................................................................. 16 

Kapitel 4 Diskussion ............................................................................................................................. 20 

4.1 Allmänt ........................................................................................................................................... 20 

4.2 Huvudresultat och tolkning ............................................................................................................ 20 

4.3 Inverkan av metoder ...................................................................................................................... 20 

Kapitel 5 slutsatser .............................................................................................................................. 21 

Kapitel 6 Rekommendationer ............................................................................................................. 22 

6.1 Allmänt ........................................................................................................................................... 22 

6.2 Alternativa metoder för defektreducering ..................................................................................... 22 

Kapitel 7 Tack ....................................................................................................................................... 23 

Kapitel 8 Referenser ............................................................................................................................ 24 



v 
 

Kapitel 9 Bilagor ................................................................................................................................... 25 

 

 



1 
 

Kapitel 1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

 
ABB är en verkstadskoncern inom kraft och automationsteknik med huvudkontor i Zurich 

samt Sverigekontor i Västerås och Ludvika. ABB har cirka 145 000 medarbetare som jobbar i 

100 olika länder. Produkter som kan anskaffas hos ABB: frekvensomriktare, 

generatorbrytare, högspännigs produkter, instrument och mätteknik, kraftelektronik, 

lågspänningsprodukter, laddinfrastruktur för elbilar, metallurgiprodukter, mellanspännigs 

produkter, reaktorer, robotar, motorer och generatorer, reläskydd och kontrollprodukter, 

styrsystem, transformatortillbehör, tillbehör kabelsystem, transformatorer. 

ABB strävar ständigt efter att ligga i teknikens frontlinje när det gäller traktionsmotorer och 

processer kring dessa. Det här examensarbetet är en del av den processen. För operatören 

är det viktigt att tågen är i drift när de är planerade för att användas. Stopp på grund av 

kortslutning påverkar operatören pengar och tid. För att operatören skall kunna utnyttja 

tågen optimalt krävs först och främst ett långt och friskt liv, detta kan uppnås med effektivt 

underhåll.  

1.2 Syfte 

 
Syftet med arbetet var att förbättra förbyggande underhållet för traktionsmotorer genom 

att utnyttja MSG-3 metoden. Genom att anpassa MSG-3 metoden till traktionsmotorer 

skapas då ett verktyg som på ett säkert och planerat sätt framställer underhållskrav. 

Metoden gick ut på att noggrant från komponentnivå granska möjliga fel och följder och 

utifrån det klassa dessa och ta fram lämpliga åtgärder.  

1.3 Problemställning 

 
- LJE108-1 slutades tillverkas i slutet på 60-talet 

- Hur ska upplägget av MSG-3 se ut? 

- Hur ska all nödvändig data inhämtas? 

- Vad vill operatören uppnå gentemot ABB? 

- Är metoden lönsam?  

- Förslag på förbättringar   

  

http://www.abb.se/product/se/9AAC133417.aspx?country=SE
http://www.abb.se/product/se/9AAC30405217.aspx?country=SE
http://www.abb.se/product/se/9AAC910002.aspx?country=SE
http://www.abb.se/product/se/9AAC30100009.aspx?country=SE
http://www.abb.se/product/se/9AAC30100018.aspx?country=SE
http://www.abb.se/product/se/9AAC750000.aspx?country=SE
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1.4 Avgränsningar 

  
- MSG-3 metoden är i grunden anpassad till flygplan. De konstruktörer och ingenjörer 

som genomför processen bör ha 5 års yrkeserfarenhet inom flygindustrin. Därav är 

studiens erfarenhet och kunskap om MSG-3 begränsad till viss del. 

- MSG-3 metoden är en process som pågår under flera år beroende på flygplanets 

storlek och system, detta gör att studien valt att begränsa arbetet till ett 

undersystem dvs ett MSI. 

- Kontakt med operatörer var svår att upprätta då denna studie inte var deras högsta 

prioritet. 

- Det planerade studiebesöket till tillverkningen av traktionsmotorer hos ABB i 

Västerås blev inte av då email responsen uteblev tills efter arbetet var färdigt. 
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Kapitel 2 Metod 
 

2.1 Allmänt  

 

Målet med metodkapitlet är att ge läsaren en grundlig förståelse för metodologin samt hur 

det praktiska arbetet genomförts. Med tanke på att intentionen med studien var att 

förbättra det förebyggande underhållet för LJE108-1 har studien tagit delar från både den 

kvantitativa samt den kvalitativa forskningsansatsen, detta både beskrivs och kritiseras 

senare i kapitlet. 

2.2 Datainsamlingsmetod 

2.2.1 Primärdata 
 

Intervju 

 

Interna semi-strukturerade intervjuer med både ingenjörer och tekniker ledde till en 

ansenlig mängd information som ligger till grund för stora delar av denna studie. En semi-

struktur valdes för att enklare kunna sålla felaktig information. Samtliga svar kontrollerades 

ytterligare av chefsingenjören för att undvika att inkorrekt information medtogs. 

Kontakt med slutkunden var en viktig del av studien då den interna informationen gällande 

system i loket som kan påverka operationen av motorn samt underhållsintervall inte var 

tillfredställande. Av den orsaken upprättades ostrukturerade telefonintervjuer samt email 

kontakt med operatörer.   

2.2.2 Sekundärdata 

 
Statistikanalys 

Noggrann studering av motor samt dess funktion möjliggjordes genom utbildningsmaterial 

som tillhandhölls av ABB i form av manualer och serviceprotokoll. Ett 20 tal 

reparationsrapporter samt provningsprotokoll har analyserats för att kunna rikta studien 

mot ett speciellt problemområde.  

2.2.3 Kritik mot datainsamlingsmetoder 

 
Kritik som riktas mot de interna intervjuer är att respondenterna uppfattades som osäkra 

och sällan gav helt raka svar i rädslan av att möjligen ge felaktig information som sedan 

skulle granskas. Detta påverkade informationsinsamlingen och blev ett oerhört tidskrävande 
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moment då äktheten av all information var tvungen att verifieras. Ytterligare kritik riktas mot 

den sekundära datainsamlingen där endast ett fåtal reparationsrapporter faktiskt beskrev 

varför motorn var inne för service/reparation och detta gjorde att analyseringen av dessa 

komplicerades avsevärt.  

Vidare var email kontakt både internt inom ABB men även till operatörer en relativt 

ineffektiv metod då inte sällan svar uteblev. 

2.3 MSG-3 analys 

2.3.1 Allmänt 

 
MSG-3 analysen används för att vid tillverkningsstadiet av flygplan ta fram gällande 

underhållskrav. Detta betyder ett stort samarbete mellan tillverkarens konstruktörer och 

ingenjörer men även med underleverantörer samt gällande myndigheter då regler och krav 

på flygindustrin är så pass höga. Analysen är uppdelad i två delar där första delen går ut på 

att identifiera ett MSI (Maintenance Significant Item) som man sedan analyserar med hjälp 

av 5 beslutsdiagram där analytikern kategoriserar fel och defekter och slutligen kommer 

fram till lämplig åtgärd. 

2.3.2 Modifiering av MSG-3 analys 

 
Denna studie bygger på ATA MSG-3 Revision 2003.1 där viss modifiering har gjorts för att 

kunna tillämpa analysen till underhållet av en traktionsmotor. Modifiering var nödvändig då 

en betydande skillnad gällande säkerhetskriterierna finns.  

2.3.3 Analysens uppbyggnad 

2.3.3.1 MSI urval  

 
För att MSG-3 processen ska kunna tillämpas, måste först motorns betydande system samt 

delsystem inklusive komponenter identifieras. När MSI har valts (Maintenance Significant 

Item) kan MSG-3 processen påbörjas. MSI är objekt som uppfyller fastställda urvalskriterier. 

Ingenjörernas omdöme används vid identifiering av MSI, där omdömen baseras på 

förväntade konsekvenser av ett fel. Identifiering av de betydande objekten sker med hjälp av 

”top-down approach”. 
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Hur selektion av MSI görs beskrivs nedan:  

Steg 1. Uppdelning av system 

Motorn delas upp i funktionella områden, till system samt undersystem. Detta görs tills alla 

komponenter som är löstagbara på motorn identifierats. 

 

Steg 2. Top-down approach och lista ut komponenterna från det berörda systemet 

För att genomföra processen ovan, används ”Top-down approach”. Här bryts de funktionella 

områden ner, till system och undersystem. Nedbrytningen sker tills man har kommit till en 

nivå, där nivån efter är byte av en komponent som inte byts direkt på motorn, utan måste då 

skickas till en motorverkstad. 

 

Steg 3. Frågorna till steg 2 

Frågorna nedan ska tillämpas på de system/objekt som är listade i steg 2. 

- Kan fel vara odetekterbar eller mycket svårt för operatören att märka under normal 

drift? 

- Kan felet påverka säkerheten, inkluderat nödsystem eller utrustning? 
- Kan fel ha betydande operationell påverkan? 

- Kan fel ha betydande ekonomisk påverkan? 

 

Figur 2.3.3.1.1 

 

 

 

 

Form: 0 Maintenance Significant Item selection(MSI) 

Item Part nr Beskrivning Kan fel vara 
odetekterbar 
eller mycket 
svårt för 
operatören 
att märka 
under 
normal drift? 

Kan felet 
påverka 
säkerheten, 
inkluderat 
nödsystem 
eller 
utrustning?  

Kan felet ha 
en 
betydande 
operationell 
påverkan? 
 
 

 

Kan felet ha 
betydande 
ekonomisk 
påverkan?  

MSI Notering 

         

         

         



6 
 

Steg 4. 

MSG-3 analys nödvändig eller inte nödvändig 

 

- För de system/objekt som på minst en utav frågorna har fått svaret ”JA”, är en MSG-3 

analys nödvändig, den högsta hanterbara nivån måste bekräftas. Övervägande bör göras 

om systemet tillhör ett större system som det kan påverka. Ett MSI är ofta ett system 

eller undersystem, och är i de flesta fall ett steg över den lägsta nivån som är identifierad 

i steg 3. Denna nivå är den högsta hanterbara nivån som är tillräckligt hög för att undvika 

onödiga analyser och låg nog att analysera och säkerställa att alla funktioner, 

funktionsfel och felorsaker är med.  

- För de frågor där alla svar är ”NEJ” är fortsatt analys ej nödvändig. Det betyder att det 

inte är nödvändigt med något MSI urval på någon lägre nivå i systemet. 

 

Utförlig beskrivning av systemet 

För att kunna förutse möjliga fel i systemet måste en detaljerad beskrivning av systemet 

göras. Eller hänvisa till en manual. 

2.3.4 Analys procedur 

 
För varje vald MSI måste följande identifieras: 

a) funktion - hur systemet normalt fungerar 

b) funktionsfel - misslyckande av ett objekt att utföra sin avsedda funktion inom angivna 

gränser 

c) feleffekt - vad blir resultatet av det inträffade felet 

d) felorsak - varför felet uppstått  

När ovanstående listas bör hänsyn tas till att identifiera alla skyddande funktioner som i 

dagsläget finns. 

Skyddande funktioner: 

- Uppmärksamma lokföraren vid onormala förhållanden 

- om möjligt stänga av/koppla bort felande utrustning för att förhindra ytterligare 

skador 

- möjlighet till att låta andra system ta över vid uppkomster av fel 

 

Informationskällor 

Dessa bör övervägas för att bestämma lämpliga åtgärdsintervall: 



7 
 

- tillverkarens tester och tekniska analys 

- tillverkarens uppgifter och/eller leverantörens rekommendationer 

- kundkrav 

- drifterfarenhet med liknande eller identisk komponent och system 

- ingenjörers uppskattning 

För att uppnå det bästa inledande underhållsintervallet för varje uppgift ska det baseras på 

all relevant insamlad information. Som en del av bedömningen bör man överväga att svara 

på följande frågor:  

- vilken drifterfarenhet finns tillgänglig för liknande delar/system hos andra motorer? 

- vilken design förbättringar har genomförts som lett till bredare intervall mellan 

kontrollerna? 

- vilka åtgärdsintervall rekommenderas av leverantörerna baserat på testdata och 

felanalyser? 

 

Parametrar för underhållsintervall 

Underhållsintervall etableras i termer av mått på exponering för de förhållanden som 

orsakar felet. De mest använda parametrarna är: 

- kalender tid 

- gång tid 

- antal cykler 

 

Fastställning av åtgärdsintervall består av att identifiera rätt parameter och tillhörande 

numeriskt intervall. Fastställandet består av följande steg: 

Steg 1 - att fastställa den dominerande parametern. Det kan dock hända att flera parametrar 

ligger till grund för intervallet. 

Steg 2 - definiera intervall i termer av den valda parametern enligt kriterierna nedan. 

 

Urval för åtgärdsintervalls kriterier 

Smörjning/service (failure prevention) 

- Intervallet bör baseras på förbrukningsvarans nyttjande takt, mängden av 

förbrukningsvaran i behållaren (om tillämpligt) och de försämrande egenskaperna 

hos förbrukningsvaran. 

- Klimatförhållanden och typiska miljöer ska tas med i bedömningen av dem 

försämrande egenskaperna. 
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Operationell/visuell check (failure finding) 

- Ta hänsyn till längden av den potentiella exponeringstiden för ett dolt fel och de 

potentiella konsekvenserna av att den dolda funktionen är otillgänglig. 

- Åtgärdsintervall bör baseras på behovet av att reducera sannolikheten av ett 

sammanhängande multipelt fel till en nivå som anses som acceptabel. 

Inspektions/funktions check (potential failure finding) 

- Det bör finnas väldefinierad potentiellt feltillstånd. 

- Underhållsintervallet bör vara mindre än det kortaste sannolika intervallet mellan 

den punkten där ett potentiellt fel blivit detekterbart tills det degraderar till ett 

funktionsfel. 

- Det bör vara praktiskt att utföra åtgärden vid detta intervall. 

- Den kortaste tiden mellan upptäckten av ett potentiellt fel och förekomsten av ett 

funktionsfel bör vara långt nog för att en lämplig åtgärd ska kunna vidas för att 

undvika, eliminera eller minimalisera konsekvenserna av defekterna. 

Återställa/kassera (failure avoidance) 

- Intervall bör vara baserade på objektets identifierbara ålder när betydande 

försämring påbörjas och sannolikheten för uppkomsten av fel avsevärt ökar. 

- Leverantörers rekommendationer baserade på drifterfarenheter av liknande delar 

bör beaktas 

- En tillräckligt stor del av detta fel ska ske efter denna ålder. Detta för att 

återställningen/kasseringen ska reducera risken för att defekter uppstår tidigare till 

en mer acceptabel nivå. 

Access-definierat inspektions intervall 

Ibland är det omöjligt att utföra en åtgärd tills en komponent/system tas bort. Intervallet av 

ett sådant uppdrag bör samordnas med borttagning av komponenten/systemet i frågan.  

Notera: Ifall komponenten/systemet byt ut med ett intervall kortare än vad som krävs för 

åtgärden, bör då åtgärden ändå utföras samtidigt som arbetet i fråga utförs.  

Provtagning  

Provtagning kan fastställas för objekt som definieras i system och motoranläggningar. 

För att bekräfta att det inte finns några oväntade nedbrytningsegenskaper, så görs en 

undersökning av ett visst antal objekt i form av provtagningar. De objekt som inte ingår i 

urvalet kan då fortsätta i drift tills provresultaten inte belyser behovet av ytterligare planerat 

underhåll.  

Logiska diagram 
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Med hjälp av logiska diagram där man startar vid toppen och går igenom frågor där man 

antingen svarar ja eller nej kommer analysen riktas mot respektive fel för varje MSI. Samtliga 

logiska diagram finns att hämta i appendix 1.  

Nivå 1 (frågor 1-4) 

Kräver utvärdering av varje funktionsfel för bestämning av kategori av feleffekten.  

Vilka kan vara:  

- säkerhet 

- drift 

- ekonomisk 

- dolt säkerhetrelaterat/icke säkerhetsrelaterat 

Nivå 2 (diagram 5-9, frågor A-F) 

Denna nivå tar sedan upp felorsaker för varje funktionsfel och hänsyn tas vid val av specifik 

uppgift.  

 

Procedur 

Denna procedur kräver en undersökning av de funktionella fel, felorsaker och 

tillämplighet/effektiviteten hos varje uppgift. Varje funktionsfel som behandlas genom 

logiken kommer att riktas in mot en av fem felkategorier.  

a) uppenbart säkerhetsrelaterat (kat 5) 

b) uppenbart operativt (kat 6) 

c) uppenbart ekonomiskt (kat 7) 

d) dolt säkerhetsrelaterat (kat 8) 

e) dolt icke säkerhetsrelaterat (kat 9) 

Felkonsekvenser 

1. Uppenbart eller dolt funktionsrelaterat fel  

Fråga – är uppkomsten av ett funktionsrelaterat fel uppenbart för lokföraren under normal 

drift? Denna fråga måste ställas för varje funktionsrelaterat fel av objektet som analyseras. 

Meningen med frågan är att kunna avskilja uppenbara och dolda fel. 

 

 ”Ja” - indikerar ett uppenbart fel, fortsätt till fråga 2. 

 

”Nej” - indikerar ett dolt fel, fortsätt till fråga 3. 

 

 



10 
 

2. Direkt negativa effekter för säkerheten  

Fråga - har de funktionella felet eller resulterande sekundära skador en direkt negativ effekt 

på driftsäkerheten?  

 

För ett ”Ja” svar krävs att felet har en direkt negativ effekt på driftsäkerheten. 

Definition: För att vara direkt måste funktionsfelet eller de resulterande sekundära skadorna 

åstadkomma skadorna själva och inte i kombination med andra funktionella fel. 

”Ja” - felet indikerar att detta funktionella fel måste behandlas inom säkerhetsrelaterade 

kategorin och uppgifter måste utvecklas i enlighet med [Form 5]. 

”Nej” - indikerar att effekten är antingen operationell eller ekonomisk, fråga 4 måste då 

besvaras. 

 

3. Dolda funktionella fel med säkerhetsrelaterade effekter 

Fråga - har en kombination av ett dolt funktionsfel och ytterligare fel på ett system med 

relaterad funktion en negativ effekt på driftsäkerheten? 

Denna fråga ställs till alla dolda funktionella fel som blivit identifierade i fråga 1. Hänsyn tas 

till fel som förlusten av en dold funktion (vars misslyckande är okänd för besättningen) som 

inte själv påverkar säkerheten, men i kombination med andra funktionsfel har en negativ 

effekt på driftsäkerheten. 

”Ja” - det finns en säkerhetsrelaterad effekt och en åtgärd bör utvecklas i enlighet med 

[Form 8] 

”Nej” - indikerar att det är icke-säkerhetsrelaterad effekt och kommer hanteras av [Form 9] 

 

4. Operationell effekt 

Fråga - påverkar det funktionella felet den operationella förmågan? 

- krävs införande av driftrestriktioner eller annan korrigering innan fortsatt drift 

Frågan ställs till alla uppenbara funktionella fel som inte påverkar säkerheten.  

 

”Ja” - effekten av funktionsfelet har en negativ effekt på den operationella förmågan och 

behandlas genom [Form 6] 

”Nej” - indikerar att felet är ekonomisk relaterat och behandlas genom [Form 7] 
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Uppenbart säkerhetsrelaterat fel (kategori 5): 

Den här kategorin kräver en underhållsåtgärd för att få säker funktion av systemet. Samtliga 

frågor i denna kategori bör ställas samt värderas. Ifall en lämplig åtgärd inte finns för denna 

felkategori är modifiering av systemet nödvändig. Normalt finner man mycket få åtgärder i 

denna kategori. 

Uppenbart operativt fel (kategori 6) 

En åtgärd är önskvärd ifall det minskar risken för defekter till en acceptabel nivå. Analys av 

felorsaker genom formerna kräver svar på den första frågan (Smörjning/Service). Antigen 

med ett ”JA” eller ”NEJ”. Ifall svaret blir JA, slutför analysen och den resulterande åtgärden 

kommer att uppfylla kraven, däremot om svaret blir nej, ska ingen åtgärd skapas. Ifall de 

operativa påföljderna är allvarliga kan en modifiering vara önskad.   

Uppenbart ekonomirelaterat fel (kategori 7) 

En åtgärd är önskvärd i mån av att kostnaden för åtgärden är mindre än kostnaden för 

reparationen. Även här gäller det att besvara första frågan (Smörjning/service). Ifall svaret 

blir JA, slutför analysen och den resulterande åtgärden kommer att uppfylla kraven, däremot 

om svaret blir nej, ska ingen åtgärd skapats. Om de ekonomiska påföljderna är allvarliga, så 

kan en modifiering vara önskvärd. 

Dolt säkerhetsrelaterat fel (kategori 8) 

Här krävs en åtgärd för att säkerställa redundansen i ett system, som i sin tur kan påverka 

säkerheten. Ifall man inte finner någon effektiv åtgärd, är modifiering av systemet 

obligatorisk. Samtliga frågor ska besvaras samt värderas. 

Dolt ekonomirelaterat fel (kategori 9) 

En underhållsåtgärd som ska vara till för att säkerställa redundansen hos systemet som vid 

fel får stora ekonomiska påföljder. Modifiering av systemet kan vara nödvändigt om ingen 

lämplig åtgärd kan genomföras. 

Åtgärds/task utveckling 

1. Smörjning/service (Samtliga kategorier) 

(5a, 6a, 7a, 8a, 9a) 

 

Kriterier: 

Effektivitet  

 

- Operationell: åtgärden måste reducera risken för fel till en acceptabel nivå. 

- Ekonomisk: åtgärden måste vara kostnadseffektiv 
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Tillämpbarhet 

- Påfyllningen av förbrukningsvaran måste minska graden av funktionell försämring. 

 

2. Operationell/visuell check (Kategori 8-9) 

(8b, 9b) 

Kriterier: 

Effektivitet 

- Säkerhet: åtgärden måste säkerställa tillräcklig användbarhet av den dolda funktionen för 

att reducera risken av följdfel.  

- Ekonomisk: åtgärden måste säkerställa tillräcklig användbarhet av den dolda funktionen för 

att undvika ekonomiska påföljder av olika fel samt att det ska vara kostnadseffektivt. 

Tillämpbarhet 

- identifikation av fel måste vara möjligt 

 

3. Inspektion/Funktions check (Samtliga kategorier) 

(5B, 6B, 7B, 8C, 9C) 

Kriterier: 

Effektivitet 

- säkerhet: åtgärden måste reducera risken för stopp och säkra driften. 

- operationell: åtgärden måste reducera risken för driftstopp till en acceptabel nivå

  

- ekonomisk: åtgärden måste vara kostnadseffektiv, alltså kostnaden för att genomföra 

åtgärden måste vara lägre än kostnaden för det förhindrade felet. 

Tillämpbarhet 

- reducerad resistens måste kunna upptäckas, det ska finnas ett konsekvent intervall mellan 

försämrad kondition och funktionsfel. 

4. Återställande (Samtliga kategorier) 

(5C, 6C, 7C, 8D, 9D) 

Kriterier: 

Effektivitet 
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- operationell: åtgärden måste minska risken för fel till en acceptabel nivå. 

- ekonomisk: åtgärden måste vara kostnadseffektiv. 

Tillämpbarhet 

- objektet måste visa på funktionell degradering vid en viss ålder och sammanhängande  

delar måste vara funktionsdugliga minst lika länge. Det ska vara möjligt att återställa objekt 

till en specifik standard av felresistens. 

 

5. Kassera (Samtliga kategorier) 

(5D, 6D, 7D, 8E, 9E) 

Kriterier: 

Effektivitet 

 

- operationell: åtgärden måste reducera risken för fel till en acceptabel nivå. 

- ekonomisk: åtgärden måste vara kostnadseffektiv 

Tillämpbarhet 

- objektet måste visa på funktionell degradering vid en viss ålder och sammanhängande 

delar måste vara funktionsdugliga minst lika länge. Återställning är inte möjlig. 

 

Kombination (Gäller säkerhetskategorier) 

(5E, 8F) 

Då detta är en säkerhetsfråga och att en åtgärd är nödvändig ska alla tänkbara vägar 

analyseras.  En granskning av de åtgärder som kan vara tillämpbara ska göras.  Från denna 

granskning ska sedan den mest effektiva åtgärden väljas. 
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Kapitel 3 Resultat 

 

3.1 Allmänt 

 

Efter noga analys av statistik samt stort samarbete med ingenjörer och tekniker framgick det att 

överslag mellan lindningar i statorn var det mest förekommande problemet.  

Målet med kapitlet är att ge läsaren en grundlig inblick i det slutgiltiga resultatet utav denna studie. 

3.2 MSI 
 

Steg 1-2 Uppdelning av system samt top down approach: 

Sätt från vänster presenteras motorn väsentliga delar som sedan följs av att statorns 

ingående komponenter listas. Statorn består av 3 olika sorters lindningar vars funktion 

beskrivs senare i kapitlet. Utöver lindningarna tas samtliga komponenter med i approachen, 

anledningen till det är att dessa oftast ligger till grund för det problemet. 

 

Figur 3.2.1 

Steg 2 
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Stator 

Systemkomponenter 

Lindningarna placeras överst i listan då dessa har störst fokus. Isoleringen är markerad med 

färg för att även den är en viktig del av arbetet. Det saknas uppgifter om både historisk och 

förutsedd MTBUR vilket försvårade analysen. 

 

 
Form 2,3 

 
Maintenance Significant Item (MSI) 

 
Objektbeskrivning: Stator, Traktionsmotor LJE 108-1 

Beskrivning St Part/serienummer Historisk MTBUR Förutsedd MTBUR 

Kommuteringslindning 8 1090287   

Fältlindning 8 4322031   

Kompensationslindning 8 4321020   

Ledare för 
kompensationslindning 

8 4334349   

Stöd för 
kommuteringslindning 

16 1015153   

Mellanläggsskena - 1015158   

Mellanlägg - 1015176   

Främre 
tryckringsisolation 

- 1015436   

Kil för statorlindning - 1016019   

Isolering*     

Figur 3.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Beskrivning Part/serienummer   Bredd (mm) Tjocklek (mm) 

Samicapoor 11611001 20 0,13 

Limbelagd nomex 11644011-101 36 0,20 

Röda band vacimp. 11560667 0,09 20 

Kaptontejp 11699010-1 19 0,07 
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Steg 3  

 

Figur 3.2.3 
 
 

Steg 4  

MSG-3 analys är nödvändig för alla ”items” som har fått minst ett ”Ja” i ovanstående lista. 

I detta fall bör MSG-3 analys utföras på samtliga lindningar men eftersom dom har liknande 

fel utförs analysen på lindningar generellt.  

3.3 Analys procedur 
 

Utförlig beskrivning av MSI (stator) 

Beroende på konfigurationen av en elektromotorisk anordning, kan statorn fungera som 

elektromagnetisk fält. Statorn integrerar med ankaret som i det fallet är rotor för att skapa 

rörelse. Stator består av tre lindningar: fältlindning, kommuteringslindning och 

kompensationslindning.  

Fältlindning: 

Funktion - denna lindning styr rotorns hastighet genom att generera ett magnetfält som i sin 

tur begränsar ankarets (rotorns) rotationshastighet. Om motorn inte har fältlindning och 

ankarkretsen sätts igång, ökar hastigheten samtidigt som strömmen ökar vilket leder till ett 

ökat magnetfält och detta kommer fortsätta tills motorn går sönder eller kopplas bort. 

Fenomenet kallas att motorn ”rusar”. 

 

Form: 0 Maintenance Significant Item selection(MSI) 

Item Part nr Beskrivning 
lindningar 

Kan fel vara 
odetekterbar 
eller mycket 
svårt för 
operatören att 
märka under 
normal drift? 

Kan felet 
påverka 
säkerhete
n, 
inkluderat 
nödsyste
m eller 
utrustning
?  

Kan felet 
ha en 
betydande 
operatione
ll 
påverkan? 
 
 

 

Kan felet 
ha 
betydand
e 
ekonomis
k 
påverkan
?  

MSI Notering 

Lindning 1090287 Kommutering Nej Nej Ja Ja Stator Påverkas 
av 
isolations
värde 

Lindning 4322031 Fält Nej Nej Ja Ja Stator 

Lindning 4321020 Kompensation Nej Nej Ja Ja Stator 
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Kompensationslindning: 

 

Funktion - Ligger i serie med kommuteringslindningen och förstärker dess fältstyrka. 

Kommuteringslindning: 

Funktion - kallas även för ”arbetslindning” p.g.a. att det är denna som gör grovjobbet. Det är här 

motorn utvinner sin effekt tillsammans med övriga systemet. Ligger i serie med 

kompensationslindning, rotor, borstdon 

 

Funktionsfel:  

(samtliga lindningar) 

Vibrationer, jordfel, varvkortslutning och avbrott. 

Feleffekt: 

(samtliga lindningar) 

Jordfel - direkt kortslutning, resulterar i motorbortfall. 

 

Varvkortslutning - går att åka med och kan vara svår för operatören att upptäcka då bara en liten 

minskning i effekt kan uppstå. Dock om 2 eller flera varv kortsluts upptäcks det genom att den får för 

mycket ström kontra effekten den presterar. 

 

Avbrott - direkt kortslutning, resulterar i motorbortfall. 

Vibrationer - komponenter och isolation slits fortare än förväntat i en vibrerande miljö. Exempel på 

felorsak är att med tiden kommer isolationen bli sämre p.g.a. vibrationerna. En spricka eller öppning i 

isolationen leder lätt till överslag speciellt om motorn opererar i en fuktig miljö. Ett jordfel uppstår 

och motorn går sönder. 
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Logiska diagram 

nivå 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 

Resultat: Felet är uppenbart operationellt. Analys fortsätter i nivå 2 form 6. 

 

 

 

Fråga 1: Är det funktionella felet uppenbart för besättningen 

under normal operation? 

 

Fråga 3: Har kombinationen av ett dolt 

funktionsfel och ett funktionsfel i ett 

angränsande system eller i en back-up 

funktion, direkt negativ inverkan på den 

operativa säkerheten? 

Fråga 2: Har funktionsfelet, eller sekundärt fel 

orsakat av funktionsfelet direkt negativ  

inverkan på den operativa säkerheten? 

 

Ja 

Fråga 4: Har funktionsfelet en direkt 

begränsade inverkan på den operationella 

kapaciteten? 

8.Dolt 

säkerhetsrelaterat 

fel 

7. Uppenbart 

ekonomiska 

effekter 

6. Uppenbart 

operationella 

effekter 

5. Uppenbart 

säkerhetsrelaterade 

effekter. 

9.Dolt 

ekonomirelaterat 

fel 

Nej 

Ja Nej Ja Nej 

Ja Nej 
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Figur 3.4 

6.A) Valet av MSI gör det icke tillämpbart eller effektivt att utföra en service eller smörjande åtgärd. 

6.B) För att kunna utföra en inspektion/funktions check av statorn måste motorn kopplas från övriga 

system hos loket. Detta för att meggnings testet skulle påverkas av övrig elektronik. Åtgärden blir då 

dyr och tidskrävande och är icke tillämpbar. 

6.C) Enligt operatör är det inte kostnadseffektivt 

6.D) Vid totalhaveri kan en kassaktionsåtgärd vara nödvändig men i övrigt går motorn in för 

reparation. 

Resultat: Omdesign kan vara önskvärt, MSG-3 analysen resulterade inte i att en åtgärd skapats. 

Form 6 (kat 6) Objektbeskrivning: LJE108-1 

 

Uppenbara operationella 

effekter 

Grön pil följer analysens 

väg 

Funktion: 

Fel: Jordfel 

Effekt: Kortsluter statorn, leder till motorbortfall 

Orsak: Dåligt isolationsvärde 

 

 

  

6.A Är en åtgärd som smörjning eller 

service användbar och effektiv? 

Smörjning/service 

6.B Är en inspektion eller 

funktionskontroll för att upptäcka 

försämring av funktion tillämplig och 

effektiv?ch effektiv 
Inspektion/funktion check 

6.C Är en återställande åtgärd för att    

reducera felfrekvensen,tillämplig och 

effektiv? 

Återställande 

6.D Är en kassations åtgärd för att 

undvika fel eller reducera felfrekvensen, 

användbar och effektiv? 

Kassera 

Omdesign kan vara önskvärt 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 
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Kapitel 4 Diskussion 

4.1 Allmänt 

 
Studiens syfte var att genom implementation och modifiering av MSG-3 analysen förbättra det 

förebyggande underhållet för traktionsmotorn LJE108-1. Höga förväntningar fanns på arbetets 

framgångar men dessa kom att begränsas i ett tidigt skede. En anledning till detta är att MSG-3 

analysen leddes mot att ”modifiering av system” var nödvändigt. En annan var gruppens kompetens 

inom traktionsområdet. Dessa faktorer försvårade arbetet avsevärt. 

4.2 Huvudresultat och tolkning 

 
Resultaten visar att MSG-3 analysen inte ledde till att några åtgärder skapades som gruppen 

hade förväntat sig. Att åtgärder uteblev behöver nödvändigtvis inte betyda att proceduren 

inte är tillämpbar inom området. Som tidigare nämnt genomgår man denna process vid 

tillverkningsstadiet hos flygplan. Att motorn i detta fall har över 50 års drifterfarenhet där 

överslag i statorn har blivit ett problem som till stora delar accepteras av både konstruktörer 

och operatörer även fast reparationskostnaderna är höga tyder på att problemet är 

oundvikligt. Allt material slits med tiden och vibrationer och fukt är parametrar man inte 

kommer ifrån. Paralleller kan dras med användningen av bildäck, där slitage är oundvikligt 

men slitagets hastighet går att begränsa med rätt lufttryck, körstil, balansering osv. Med 

detta i åtanke försökte gruppen gå runt problemet och lämnar tre rekommendationer i 

rapporten som sannolikt reducera riskerna för uppkomsten av detta fel. Resultaten av denna 

studie är enligt gruppen rimliga, implementationen av förbättringsförslagen skulle påverka 

motorn positivt men kommer givetvis ha en negativ ekonomisk påverkan samt att 

operatören av motorn själv måste ta ställning till om det är värt pengarna att rusta upp så 

pass omoderna lok. Någon omfattande modifiering av motorn kommer inte att ske enligt 

konstruktörer och operatörer utan i dagsläget har problemet blivit något man får tag med i 

beräkningarna. Det är inte ekonomiskt försvarbart att försöka underhålla motorn i 

förebyggande syfte i en vidare utsträckning än vad som i dagsläget redan görs.  

4.3 Inverkan av metoder 

 
Metoderna som använts i studien har varit effektiva, skillnader skulle kunna göras i form av 

en mer kvantitativ forskningsansats där enkäter möjligen skulle förenkla 

informationshanteringen. För att genomföra en MSG-3 analys på ett tillfredsställande vis 

krävs mycket erfarenhet och god kunskap inom arbetsområdet vilket gruppen ej kan 

tillgodose. 
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Kapitel 5 slutsatser 

 
Genom detta arbete har gruppen fått en inblick över hur verksamheten fungerar på en 

underhållsorganisation för traktionsmotorer. Gruppen har fått chansen att använda 

kunskaperna från flygingenjörsprogrammet i detta arbete. Kurserna MFL014 och MFL020 har 

varit till stor hjälp.  

Arbetet tog 2 månader att genomföra och tillämpning av MSG-3 på LJE108-1 gav omdesign 

som resultat, något som vi inte förväntade oss. Dock några förslag på förbättringar kunde 

gruppen komma fram till, något som uppskattades av handledaren på ABB i Storvik.  
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Kapitel 6 Rekommendationer 

6.1 Allmänt 
 

Som rapporten visar gav MSG-3 analysen svaret omdesign för statorn. Detta leder ej till att 

skapa en underhållsåtgärd. Studien har dock gett gruppen djup insikt i hur underhållet av 

traktionsmotorer går till och vidare lämnas tre rekommendationer på förbättringar som 

skulle kunna motverka uppkomsten av jordfel i statorn. 

6.2 Alternativa metoder för defektreducering 

 
1. Utöver de skyddande anordningarna som i dagsläget används, kan man installera 

varvtalsräknare med automatiska relät som slår av strömtillförseln till motorn om varvtalet 

blir för högt. 

Detta för att förhindra att ett hjulpar börjar ”spinna” vilket gör att motorn ökar kraftigt i 

varv.  Det kan bero på att loket drar en tung vikt och ett hjulpar får ett lägre boggitryck än 

övriga hjul. När det händer börjar hjulen snurra snabbare än vad dem ska och motorn ökar 

snabbt i varvtal. Denna snabba ökning leder i många fall till jordfel. I dagsläget används inte 

varvtalsräknare utan operatören ser motorns förväntade varvtal genom en omräkning av 

lokets gällande hastighet. Detta ger upphov till problem när det kommer till hjulspinn p.g.a. 

att det inte kan upptäckas förrän operatören får en jordfelsindikering och skadan är då redan 

skedd. 

Problemet bör gå att förhindra om en kontinuerlig varvtalskontroll görs av samtliga motorer 

som är i drift och om det uppstår en differens på mer än 5% kopplar reläet av strömmen till 

den motorn som rusar. Operatören ska enkelt kunna återkoppla strömmen och fortsätta 

normal drift. 

2. Ytterligare utveckling av isolationsmaterial. 

3. Installera en tillgänglig switch i loket där en tekniker enklare kan koppla från motorn från 

övriga elektroniska system. Motorn ska utrustas med isolationsprovare som kan utföra 

tester av samtliga lindningar. Anledningen är att man ska slippa ta av och demontera 

motorn. Fastställa lämpliga gränsvärden då service är lämplig. Isolationsprovets intervall bör 

ligga på runt 12 500 km ±10% vilket motsvarar hälften av sträckan innan det i dagsläget 

första underhållsintervallet (25 km). 
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Kapitel 7 Tack 
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Kapitel 8 Referenser 
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Kapitel 9 Bilagor  
 

Alternativa Åtgärder 

Form 5-9 Objektbeskrivning: traktionsmotor LJE 108-1 

Fel effekts 
kategori: 5-9 

Funktion: 
Fel: 
Effekt: 
Orsak: 

5 6 7 8 9 Alternativa frågor JA NEJ I/T Svar och förklaring (baserat på 
tillämplighet och effektivitets 
kriterier) 

A A A A A Är en åtgärd som smörjning 
eller servicing användbar och 
effektiv? 

    

   B B Är en check för att verifiera 
operativ funktion användbar 
och effektiv? 

    

B B B C C Är möjligheten att upptäcka en 
degradering av funktionen 
(potentiellt fel), genom normal 
övervakning av förare 
användbar och effektiv? 

    

C C C D D Är en återställande åtgärd för 
att reducera felfrekvensen, 
användbar och effektiv? 

    

D D D E E Är en kassations åtgärd för att 
undvika fel eller reducera 
felfrekvensen, användbar och 
effektiv? 

    

E   F  Finns det en åtgärd eller en 
kombination av åtgärder som är 
användbar och effektiv? 

    

Bilaga 1 felkategorier 
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Åtgärd Tillämplighet Säkerhets 

effektivitet 

Operationell 

effektivitet 

Ekonomisk effektivitet 

Smörjning 

eller service 

Påfyllning av 

förbrukningsvaror måste 

reducera graden av 

funktionell försämring. 

Åtgärden bör 

reducera risken 

för fel. 

Åtgärden måste 

reducera risken 

för fel till ett 

acceptabelt 

nivå. 

Åtgärden måste vara 

kostnadseffektivt. 

Operationell 

eller visuell 

check 

Identifikation av fel bör 

vara möjlig. 

Åtgärden måste 

säkerställa 

korrekt tillgång 

av den dolda 

funktionen för att 

reducera risken 

för flera fel . 

Ej tillämpligt. Åtgärden måste 

säkerställa korrekt 

tillgång av den dolda 

funktionen för att 

undvika 

ekonomiska effekter av 

flera fel samt åtgärden 

måste vara 

kostnadeffektiv 

Inspektion 

eller 

funktionell 

check 

Minskat motstånd mot fel 

måste kunna detekteras 

och att det finns en rimlig 

konsekvent intervall 

mellan en försämrad 

tillstånd och funktionsfel. 

Åtgärden måste 

reducera risken 

för fel för att 

säkerställa säker 

drift. 

Åtgärden måste 

reducera risken 

för fel till ett 

acceptabelt 

nivå. 

Åtgärden måste vara 

kostnadseffektivt; d.v.s., 

kostnaden för åtgärden 

bör vara mindre än 

kostnaden för felet. 

Återställande Objektet måste visa 

funktionella nedbrytnings 

egenskaper vid en 

identifierbar ålder och en 

stor del av enheterna 

måste överleva till den 

åldern. 

Det måste vara möjligt att 

återställa objektet till en 

särskild standard för fel 

motstånd. 

Åtgärden måste 

reducera risken 

för fel för att 

säkerställa säker 

drift. 

Åtgärden måste 

reducera risken 

för fel till ett 

acceptabelt 

nivå. 

Åtgärden måste vara 

kostnadseffektivt; d.v.s., 

kostnaden för åtgärden 

bör vara mindre än 

kostnaden för felet. 

Kassera Objektet måste visa 

funktionella nedbrytnings 

egenskaper vid en 

identifierbar ålder och en 

stor del av enheterna 

måste överleva till den 

åldern. 

Den säkra 

livslängden 

måste reducera 

risken för fel för 

att säkerställa 

säker drift. 

Åtgärden måste 

reducera risken 

för fel till ett 

acceptabelt 

nivå. 

En ekonomisk livslängd 

måste vara 

kostnadseffektiv; d.v.s., 

kostnaden för åtgärden 

bör vara mindre än 

kostnaden för felet. 

            Bilaga 2 Val av åtgärd 
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Bilaga 3 MSI (stator) 
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Bilaga 4 stator(kommuteringslindning, kompensationslindning och fältlindning) 

 

 

 

Kommuteringslindning 

Kompensationslindning 

Fältlindning 
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Bilaga 5 rotor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 
Bilaga 6 Kommutator  

Kommutator  


