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Skadeutvikling

• Det er en økende bekymring hos Småkraftforeninga 
over store forsikringsutbetalinger som følge av 
skader

• Det har over 10-15 år vært mange havarier og 
alvorlige skader. Kvaliteten på utstyret har økt, men 
stadig flere småkraftverk i drift  holder 
skadefrekvensen oppe

• KLP varsler økte premier

• Skadeutbetalinger på 25 millioner kroner over 3 år

• 70% av skadeutbetalingene er relatert til generatorer
Mye på grunn av kostbare reparasjoner og lang 
nedetid



Topp 10 KLP

Skadehendelse Skadeårsak Skadekostnad
Brannskader Teknisk svikt 2 220 494
Kasko Annen plutselig ytre årsak 2 015 000
Maskinskader Mekanisk feil 1 688 248
Lynnedslagskader Spenningspuls 1 481 806
Naturskader Skred 1 469 476
Kasko 1 304 761
Maskinskader Annet 1 090 749
Maskinskader Annet 989 872
Elektriske fenomenskader Kortslutning 900 000
Lynnedslagskader Spenningspuls 753 749
Maskinskader Elektrisk feil 662 800



Fellesnevnere

• Rotårsak til skaden er ofte ikke identifisert

• En del havarier skjer uten foranledning eller knyttet til 
en spesiel hendelse

• En del ytre påvirkning

• Lite tilbakekobling av erfaring og skadeårsak

• Vedlikeholdet er veldig tradisjonelt og basert på
utstyrleverandørens anbefalinger

Kan noe gjøres?



Kontroll konsept

• Medlemsskapet i Småkraftforeninga gir en helt unik mulighet til 
å finne gode rasjonelle løsninger for de enkelte kraftverk

• Småkraftforeninga, Marsh, KLP og MGS har samarbeidet om ett 
konsept for kontroll av generatorer og transformatorer

• Konseptet tilbys til Småkraftforeninga´s medlemmer

• Kontroll av generator/transformator hvert annet år ved bruk av 
moderne og avansert utstyr og kompetanse

• Målsettingen er å bidra til færre havarier og skader 



Målsettinger

• Avdekke svakheter og skader som kan utvikle seg negativt og 
medføre havari eller stans

• Gi tidlig varsling av feil slik at utbedring kan planlegges til 
perioder som er gunstig for drift og produksjon

• Oppdage feil/skader tidlig slik at følgeskader unngås

• Oppdage feil/skader tidlig slik at problemer kan repareres tidlig 
og billig

• Gi driftsmessige anbefalinger slik at maskinenes levetid kan 
forlenges og/eller driftskostnader reduseres



Litt om viktige valg i prosjektfasen 
som påvirker levetiden

Utbygging av småkraftverk er ofte presset på lønnsomhet slik at det søkes 
etter besparelser på byggekost.
Noen typiske besparelser for elmek pakken er:

• Kulelagre i stedet for glidelagre.
Glidelagre er i prinsippet evigvarende, mens kulelagre har en begrenset 
levetid på grunn av utmatting. Typisk levetid er 8-10 år.
Glidelagre slites raskere ved mye start/stopp

• Fettsmurte kulelagre i stedet for oljebad. Gir kortere levetid
• Luftkjølt maskin (åpen maskin) i stedet for vann/luft kjølt (lukket maskin)

Medfører til dels store ansamlinger av støv og skitt i statorviklingen
• Høyt turtall i stedet for lavt turtall gir lettere (billigere) maskin 
• Maskinovervåkingen er vanligvis forholdvis «basic»



Noen påstander

• Leverandørens vedlikeholdsprogram er ofte ikke 
tilstrekkelig for langsiktig stabil drift

• Flere alvorlige havarier kunne vært unngått med 
bedre og mer forutsigbart vedlikehold

• Industrien er vesentlig flinkere til å passe på 
maskinene enn småkraftbransjen

• Det finnes gode tilstandskontroll metoder i dag som i 
tidlig fase kan identifisere en negativ utvikling, men 
som ikke benyttes av småkraftverk



Vanlige feil og skader på 
småkraftgeneratorer

• Fuktighet. Elektriske maskiners største fiende. Hold maskinen tørr og 
varm !

• Støv og skitt i maskinen legger seg i statorviklingen og reduserer 
kjølingen. Fører til varme og nedbrytning av isolasjonen lokalt med 
potensielt overslag (kortslutning). Støv og skitt i maskinen kan også gi 
krypstrømmer.

• Punktering av statorisolasjonen ved overspenning (f.eks lynnedslag)
Noen ganger havarerer statorviklingen umiddelbart. I de fleste tilfeller 
gir det punktering av statorisolasjonen som utvikler seg til alvorlig 
overslag og havari

• Oljelekkasjer som ikke er skadelige i seg selv, men som binder støv 
og skitt i maskinen

• Glimming i statorisolasjonen (mikrooverslag)
• Vibrasjoner som belaster maskinen
• Hyppige start og stopp gir termiske belastninger, særlig på 

statorviklingen
• Småfeil som får utvikle seg til mer alvorlige skader og/eller følgeskader



Støv og skitt
Støv og skitt reduserer kjølingen og skaper høyere 
lokale temperaturer i maskinen



Hvorfor er driftstemperaturen viktig?

For hver 10 grader økning av 
temperaturen i viklingen dobles 
aldringshastigheten til 
isolasjonen



Hvor skjer de fleste elektriske 
overslagene i generatorer?



Glimming 
(høyspenningmaskiner)



Overslag



Overslag og smelting av 
blikkpakke



Mekanisk skade 
statorisolasjon

Synderen



Vanlige feil og skader på 
småkraftgeneratorer som ikke fanges opp 
av standard vedlikeholdsprogram

• Punktering av statorisolasjonen ved overspenning (som lynnedslag)
• Glimming i statorisolasjonen (mikrooverslag)
• Vibrasjoner som belaster maskinen over tid og reduserer levetiden
• Hyppige start og stopp gir termiske belastninger, særlig på 

statorviklingen
• Småfeil som får utvikle seg til mer alvorlige skader og/eller følgeskader
• Ruseskader
• Vann i lagrene
• For mye smøring (kulelagre)



Om kontrollene

• Kontrollene gjennomføres med minimum 2 års intervaller. Dette gir ikke 
en garanti for at det ikke kan oppstå alvorlige feil I perioden, men er å 
anse som maksimum intervall for å avdekke feil som normalt har 
langsom utvikling.

• Ved å gjennomføre kontrollene regelmessig bygges det opp en 
historikk av måleverdier for maskinens tilstand som ellers ikke blir målt 
og ivaretatt.  

• Ved mistanke om feil eller uregelmessigheter vil det finnes måleverdier 
som kan benyttes til å identifisere problem og gi en bedre indikasjon på 
alvorlighet og pronose for videre sikker drift.

• Generelt er det slik at jo hyppigere slike kontroller gjennomføres, desto 
større er sannsynligheten for å fange opp feil. Slike kontroller har en 
kostnad slik at det må søkes å finne det optimale intervallet for 
kost/nytte. Vi vurderer dette til 2 år.



2 års-kontroll

1. Kontroll av statorisolasjon ved bruk av DLA (dielectrical loss 
analysis) og megging

2. Kontroll av rotorpoler og magnetiseringsmaskin

3. Åpning av luker og inspeksjon av generatoren innvendig med 
fokus på:
- glimming (høyspentmaskiner)
- løse deler
- Smuss, skitt, olje og evt vann

4. Evt måling og kontroll av transformator med DLA og megging



DLA analyse

• Avansert utstyr benyttes for å måle statorisolasjonens tilstand. 
Isolasjonen kan være svekket som følge av fuktighet, aldring, 
overspennning, mekanisk påkjenning og andre forhold. 

• Målemetoden/utstyret kan benyttes på høyspent utstyr som 
generatorer, transformatorer, kabler etc

• Den viktigste parameteren er tangens-delta som er en 
standardisert måling som gjennomføres under FAT for alle 
transformatorer og generatorer. Dette vil derfor fungere som en 
referanseverdi for senere målinger og endringer I måleverdig vil 
være ett uttrykk for utviklingen I maskinen

• Hovedkablene kobles fra utstyret som skal kontrolleres for å 
kunne foreta kontroll av kun ett objekt ad gangen



Eksempel 10 kV maskin

 

Idriftsatt år 1998
Driftsspenning 10kV

Megging utført 2021:
2,23 Gohm. Bra!

Utført DLA høyspent testing av stator:

20212012





Takk for oppmerksomheten

Spørsmål?


