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Helstu starfsstöðvar hjá Landsvirkjun síðan 1980:

Rekstur og viðhald á ýmsum stöðvum 1980 - 1998

Þjónustumiðstöð/tæknideild (OAÞ)  1999 - 2003

Rekstur viðhaldskerfis og tengd mál 2004 - …



Sjónarhorn á viðhald í stöðvum Landsvirkjunar

Viðskipti og viðhald

Kerfisvæðing viðhalds 

Ástandsstýrt viðhald 

Hlutverk DMM í ástandsstýrðu viðhaldi

Staða og hugleiðingar



Þrjár tengingar viðskipta og viðhalds 

Viðhald gegnir lykilhlutverki í 
áreiðanleika búnaðar.

Lækkun framleiðslukostnaðar  er möguleg með 
árangursríkri og skilvirkri viðhaldsstarfsemi.

Viðhald og rekstur eru tvær 
hliðar á sama peningi



Samhengi gæða- flokkunar- og viðhalds-kerfis 



Viðhald er samnefnari allra aðgerða sem 

miða að því að tryggja áreiðanleika.

Hvað er Viðhald ?VIÐ 101



Hefðbundið viðhaldsskipulag
Maintenance Planning

Óskipulagt
Unplanned

Skipulagt Umbætur
Renovations

Ástandsstýrt

Ákvarðað af mældu ástandi

Fyrirbyggjandi

Ákvarðað af tíma

Bilanaviðhald

Meðvituð ákvörðun að 
keyra búnað þar til bilar

Endurbætur
Restoration

Búnaði komið til upp-
haflegs horfs eða stöðu 
sem fullnægir kröfum

Endurnýjun
Refurbishment

Búnaði skipt út fyrir 
nýjan, getur falið í 
sér aukna getu eða 
afköst

Almanakstími

Gangtími
Tilfallandi
mælingar

Reglubundnar
mælingar

Sívöktun
Endingartími

Bilanir
Fyrirvaralausar bilanir í 
búnaði til raforkuvinnslu 



Tilfallandi 
mælingar

Reglubundnar 
mælingar

Sívöktun

Ástandsstýrt Viðhald:

Ef niðurstaða ástandsmats
leiðir til ákvörðunar um 
viðhaldsaðgerð er mikilvægt að 
skipulagning hennar liggi fyrir 
Í aðalatriðum.  Þá þarf aðeins 
að bæta við  efni,  varahlutum, 
vinnuafli og gefa verkið út

Mælingar

Ástandsmælingar

Mælingum er safnað og þær 
vistaðar bæði staðbundið  og 
miðlægt. 

Aðrar upplýsingar:
Áætlaður líftími, 
Kostnaðarmat, 
Viðhaldssaga, 
Áhættumat

Ástandsmat

Lagt er mat á niðurstöður
ástandsmælinga mtt. 
viðmiða og annarra
upplýsinga

Greining mæligagna

Niðurstöður mælinga bornar 
saman við fyrri mælingar og 
sett viðmið um ásættanleg 
mörk



Pf -interval’ið







A

B

C

D

Zone D: 
Vibration values within this zone are 
normally considered to be of 
sufficient severity to cause damage 
to the machine

Zone C: 
Machines with vibration within this 
zone are normally considered  
unsatisfactory for long term 
continuous operation. Generally, the 
machine may be operated for limited 
period in this condition until a 
suitable opportunity arises for 
remedial action.

Zone B: 
Machines with vibration within this 
zone are normally considered 
acceptable for unrestricted long-term 
operation.

Zone A: 
The vibration  of newly 
commissioned machines would 
normally fall within this zone.

ISO 7919-5 Mechanical vibration …
Part 5: Machine sets in hydraulic power generating and pumping plants







Hlutfallsleg skipting verkefna, eftir  
tegund og fjölda 

Aðrar verkefnistegundir  eru undir 10%

Skilgreiningar á tegundum  liggja fyrir



Reactive Preventive Predictive RCM

Kostnaður ($) 18 13 9 6

Sparnaður - 1/5 1/2 2/3

Aðferðir  (%) 55 31 12 (2)

Operation &Maintenance Best Practices / Department of Energy / 2010
Piotrowski 2001 Comparison of four maintenance programs



Viðhald sem hagnaðar$töð

Ef viðhald  er metið með tilliti til þess kostnaðar sem tekst að forða, blasir við önnur 
og ólík mynd, sem minni gaumur hefur verið gefinn.  Spurningin er hvort ætti að 
gefa henni a.m.k jafnan gaum og hinni  hefðbundnu,   þ.e.  Kostnaðar-myndinni  ?

Hagnaðarstöð (Profit-center) er eining  sem skilar afgangi þegar tilkostnaður hefur verið dregin frá 
tekjum, enda eru gerðar um það væntingar. 

Kostnaðarstöð (Cost-center) er hinsvegar eining sem ekki er gengið út frá að skili hagnaði, enda 
almennt ekki gerðar þær kröfur. Væntingar eru þó gerðar til kostnaðarstöðva, en þær snúa að 
lækkun útgjalda hvenær sem þess er þörf og að þær haldi sig innan fjárhagsáætlana. 

Það er heilbrigt að vilja standa undir væntingum

Þess er almennt vænst að sala á vöru og þjónustu skili hagnaði. 


