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Sammanfattning 
 
Från Sjövärnskåren division syd, underavdelning Blekinge, inkom en förfrågan om att göra en 
undersökning och projektering till ett digitalt maskinövervakningssystem. 

Syftet med maskinövervakningssystemet är att det ska vara lättare för de som tränas ombord 
att ta till sig maskineriets kondition. Detta kommer att bidra till att minska 
underhållskostnaderna genom att förbättra övervakningen under drift, för att undvika 
oönskade driftfall, och dels att förbättra driftsdokumentationen som underlag för beslut om 
underhållsåtgärder/-intervaller.  

Projektet innebar en föreberedande undersökning av vilken utrustning som behövs till det nya 
systemet samt för att få en kostnadsram åt Sjövärnskåren.  

Vi träffades i Karlskrona för att komma överens om vilka maskinparametrar som skulle 
presenteras.  Därefter påbörjades förundersökning och dokumentationsgenomgång för att ta 
reda på vilka givare det var samt vad för signal de gav till det befintliga 
övervakningssystemet. Detta visade sig bli en stor del av projektet som tog mycket tid. Vi var 
och mätte signalerna från givarna på fartyget utan att komma fram till slutsats. Efter att ha 
pratat med varv och underhållsenheter som fartyget varit i kontakt med under sin tid i 
försvaret, hittade vi en källa som var mycket kunnig i området. Denne uppgav muntligen 
information som innebar att givarna skulle ge standardsignal, 4-20 mA.   

Projektet fortskred med denna information och offertunderlag gjordes och skickades ut till 
olika företag som hade produkter som kunde klara av uppgiften.  

Det inkom tre system som skulle klara av uppgiften. Alla dessa innebär omfattande 
programmeringsarbete för att få controllern att hantera och presentera informationen som det 
är tänkt. Samtliga system programmeras med funktionsblock (FB) eller strukturerad text, 
(ST). Även för den insatte i dessa språk kommer det att bli en ansenlig mängd 
programmeringstimmar.    
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Abstract 
 
This exam work was initiated by a request from Sjövärnskåren division Syd. They wanted to 
implement a newer, computer based system with graphical display, an engine monitoring 
system which was ment to provide the engineer on watch with data from the engines. The 
object for this is to reduce the maintenance costs through improved monitoring while running 
and to improve documentation which later on the maintenance measures is based on.  
The project was an initial study which conclusions and recommendations on systems suited 
for the task is to give Sjövärnskåren an economical frame.  
 
We met up in Karlskrona on the ship and had a discussion about which parameters that should 
be presented. After that we started to go through the documentation and perform onsite 
surveys to conclude what signals the transmitters put out to the existing monitoring system.   
This was a delicate task, information about the transmitters was lacking in the documentation.  
The onsite measures gave no vital information. We talked to the shipyards and maintenance 
units that the ship had been in contact with during its time in the navy. We came in contact 
with a man that had been working with this ship, and he gave us information that told us that 
the transmitters were of standard type, 4-20 mA.  
With this information, the project pursued and we invited tenders to give us systems that 
could cope with the task.  
We had three tenders thar supplied us with systems. All of theese meant considerable 
programmingwork to get the monitoring system up and running.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Bakgrunden till detta arbete började med att Sjövärnskåren Division Syd skickade ett förslag 
på examensarbete i samband med terminsstarten 2008. Då vi inte hade något annat i tankarna 
verkade detta vara ett intressant projekt.   
Förslaget innebar att designa ett digitalt övervakningssystem ombord på vedettbåt typ III 
Dalarö.  
 
Fartygen genomgår för närvarande generalöversyn och rustning, vilket innebär att ett 
modernare och mer informativt maskinövervakningssystem är en av åtgärderna vid den 
pågående anpassningen och moderniseringen. En särskild maskinövervakningsplats för 
vakthavande maskinist kommer även att iordningställas på fartygsbryggan. Syftet med dessa 
åtgärder är en förhoppning att i slutändan minska underhållskostnaderna genom att förbättra 
övervakningen under drift, för att undvika oönskade driftfall, och dels att förbättra  
driftsdokumentationen som underlag för beslut om underhållsåtgärder/-intervaller. 
 
Vi ringde upp personen som var kontaktperson och bestämde en tidpunkt för att träffas nere i 
Karlskrona för att gå igenom projektet och komma överens om vad det var som skulle göras.  
Vi träffas i slutet av september ombord på M/S Östhammar för att se hur maskineriet såg ut 
och vilka maskinparametrar som skulle presenteras.  
 

1.1.1. Fakta om fartyget 
 

Fartygsdata 
 
Mått  
Längd över allt  24,0 m 
Bredd  5,0 m 
Djupgående  1,7 m 
Deplacement  48 ton  
 
Maskineri 
Framdrivning  2 st fasta propellrar 
Huvudmaskineri  diesel MTU, 2 x 770 kW 
Hjälpmaskineri  diesel Perkins, som driver 
Generator Hizinger, 2 x 37 kVA 380/220V 
 
 
 
 
 
 
 

Prestanda 
Marschfart  ca 18 knop 
Maxfart  ca 23 knop 
 
Skrov 
Byggnadsmaterial  aluminium 
 
Fartområde  Stor kustfart 
 
Hemmahamn  Karlskrona 
 
Bemanning & passagerare 
Besättning  8 pers 
Passagerare  max 20 pers 
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1.2. Problem 
 
Projektet omfattar att ta reda på teknisk information om givarna i maskinerna ombord, vilka är 
två stycken MTU 8V396TB83. Vi ska undersöka möjligheten att kunna ta signalen från det 
befintliga övervakningssystemet och föra den informationen vidare till en PC som presenterar 
informationen på ett mer lättöverskådligt sätt. Vi ska undersöka vad det finns för system som 
är lämpliga för att få den tänkta funktionen. Det befintliga systemet skall fortfarande vara i 
drift.  

1.3. Syfte 
 
Syftet med projektet är att ta fram förslag på utrustning som klarar att ta in signalerna, 
omvandla och presentera informationen visuellt på PC. Givarnas värden och vakternas larm 
ska kunna presenteras. 
Kostnadsbedömning och komponentredovisning på olika versioner av system som kan klara 
av uppgiften att presentera maskinparametrarna.  

1.4 Avgränsningar  
 
Avgränsningen på signaler är i första hand prioriterad till huvudmaskineriet, om det går 
smidigt så ska vi även undersöka möjligheten att presentera generatorernas parametrar.   
 
Inkoppling av utrustning ingår ej, då vi kommer att ha flertal alternativ men inget inköpt ännu.  
 
Programskrivning är olika beroende på fabrikör av utrustningen, så denna kommer vi inte att 
beröra i detta arbete.  

1.5 Metod 
 
Vi kommer använda information om projektarbete som är utgiven av Ove Övning, 
Sjöfartshögskolan i Kalmar. Angående givare och befintligt övervakningssystem får vi från 
ritningar av uppdragsgivaren samt genom samtal med insatta i branschen. 
Information från givarna kommer även att mätas ombord under provkörning av maskineriet. 
Dessa mätpunkter definieras av elritningar som vi fått tillhanda.  
Givarnas placering framkom aldrig av dokumentationen, varvid vi mätte i kopplingsboxen på 
maskinen.   
 
Vi kommer att nyttja skolans reglertekniksal vid eventuella problem, för att simulera att 
koppla vissa givare parallellt med varandra.  
 

1.6 Disposition 
Arbetet är indelat i 3 huvudkapitel. Kapitel 1 inleds med bakgrund till varför och hur vi tänkt 
när vi genomgick detta arbete. Under kapitel 2. Avhandling kommer vi att berätta hur vi gick 
tillväga och vad vi gjorde i kronologisk ordning. Detta kapitel är indelat i 8 underkapitel. I 
kapitel 3 står slutsats och rekommendationer.  
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2. Avhandling 

2.1 Hitta information om givarna  
 
Efter att ha gjort en förundersökning av projektet, såg vi en god möjlighet att kunna utföra det 
med den kompetens och erfarenhet som vi samlat på oss med avseende kring PLC- utrustning.  
Kravet för att kunna säkerhetsställa en färdig produkt var att känna till den standard på 
analoga signaler som huvudmaskineriets givare för tryck och temperatur gav. Denna 
information var för oss inte känd i börjans skede, men skulle det inte vara några problem att 
erhålla enligt uppdragsgivaren. Bristen på information skapade stora problem för oss och 
tidsplaneringen blev fördröjd i cirka två månader.  
 
I första skedet var vår tanke att kunna finna dessa signaler i manualen för huvudmaskineriet 
och fartygets ritningar. Under vårt andra besök ombord gick vi igenom fartygets 
dokumentation och bekantade oss med maskinutrustningen och givarnas placering. Under 
besöket skissade vi upp en lista över de larm och parametrar som skall presenteras i det nya 
övervakningssystemet.  
 
Genom de projektansvariga på Sjövärnskåren fick vi tag i personer inom branschen som 
trodde sig kunna veta vad det var för signalstandard ombord. Vi kontaktade Muskövarvet där 
fartyget blivit servat ett flertal gånger och även ett flertal anställda på Swedmotor AB som 
varit inblandade i samtliga servicetillfällen. Av dessa personer fick vi inget riktigt konkret 
svar utan bara antydningar på att det var standardsignaler (4-20 mA) eller eventuellt (0-10 V) 
för några av dem.  
 
För att låta projektet fortlöpa bestämde vi oss för att mäta upp signalerna själva och åkte ner 
till båten över en dag. I detta tillfälle var vi intresserade utav alla typer av signaler som skulle 
användas för projektet. Vi var väl insatta i mätningen men förstod rätt snabbt att maskineriet 
skulle behövas startas upp för att ge representativa mätresultat hos givarna. Vad som däremot 
kunde identifieras var termoelementen för avgastemperaturen. Här kunde vi simulera en 
termospänning och läsa av instrumenten på bryggan (läs bilaga nr 1) 
 

 

Termoelement typ K 
 
Material, Ni CrNi 
Max temp 800º 
 
Teknisk information 
 
Avger en termospänning 
som visas proportionellt 
på visarinstrument på 
bryggan.  

 
Fig. 1 Termoelement, vilket mäter avgastemperaturen. Bild från instruktions bok(nr: M7786-
250740) 
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Fortfarande stod problematiken kvar att hitta signalstandarden för givarna. Vi kontaktade 
MTU i tyskland som hänvisade oss tillbaka till Swedmotor AB, dessa är i dag återförsäljare 
av MTU-maskiner. Vi fortsatte sedan att ta kontakt med Swedmotor AB och Muskövarvet för 
att hitta någon som var insatt på ämnet. 
 
Till slut fick vi information om att underhållsbataljonen på Marinbasen i Karlskrona kunde 
tänkas ha den informationen vi sökte. En av dessa personer var Lars-Peter Karlsson som 
kunde ge oss information om ett snarlikt system som skulle stämma överens med det som var 
installerat på M/S Östhammar. De informationsblad som vi fick tag i hade standardsignaler 
(4-20 mA) men det lämnade inget garanti för våra givare, eftersom dem inte var av samma 
fabrikant eller ens utseende. Enligt andra kontakter inom området skulle MTU alltid ha använt 
sig utav standardsignaler.  
 
Den information som kunde användas omfattades enbart för de vakter som är installerade 
samt även för termoelementen. Med denna information kunde vi skapa oss en bild av hur det 
befintliga övervakningssystemet var uppbyggt och därefter utföra det andra mättillfället 
ombord. Vi insåg nu att det inte fanns möjlighet att få tag i mer specifik information om 
givarna och för att låta projektet fortgå, behövde vi undersöka signalerna på egen hand. 
 
Den andra mätningen gav oss goda indikationer på att signalerna var inom spannet (4-20 mA), 
men att det klart ännu bara var ett antagande. 
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2.2 Givarnas och vakternas data 
 

2.2.1 Fjärrtemperaturgivare 
 
Fjärrtemperaturgivare 
  
Tillverkare: VDO Adolf Schindling AG, Schwalbach 
Typ: 322 802/008/002 
Temp.område: +40º till +120º 
 
                                   
 
                            

 
Fig.2 Temperaturgivare/ Fjärrtryckgivare Bild från instruktions bok(nr: M7786-250740) 
 
Det sitter en fjärrtemperaturgivare på maskinen, den som visar kylvattentemperaturen.   
Sitter på position B6 i givarritningen 556 539 48 01, bilaga 7, sida 1.  
 
 
Beskrivning enligt datablad för MTU 8V 396 TB83: 
 
”Fjärrtemperaturgivaren arbetar med elektrisk ström mot ett visarinstrument. Den är inbyggd 
med anslutningsförskruvningen i den medieförande delen i mätmotståndet. Till mätmotståndet 
är anslutet två kablar. Den ena leder en konstant ström till mätmotståndet och den andra för 
mätvärdeströmmen från mätmotståndet till övervakningsutrustningen. Beroende på 
uppvärmningstemperaturen låter mätmotståndet mer eller mindre elektrisk ström gå till 
visarinstrumentet som således avger den genomflutna strömmen. Genom gradering av skalan i 
Cº uppvärmning i förhållande till strömsyrkan visar instrumentet temperaturförändringen.”     
(Instruktionsbok nr: M7786-250740) 

2.2.2 Fjärrtryckgivare 
 
Det finns två fjärrtryckgivare på maskinen. Den ena är givaren för smörjolja och den andra är 
för sjövattnet.  
 
Smörjoljegivaren har mätområde mellan 0-10 bar och sjövattengivaren har mätområde mellan 
0-5 bar.  
 
Smörjoljegivaren har position B5 och sjövattengivaren har position B21 i givarritningen 
556 539 48 01, bilaga 7, sida 1.  
Se figur 2 för utseende.  
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2.3 Temperaturvakter/Tryckvakter 

2.3.1 Temperaturvakt 

 
 
Temperaturvakt 
 
Tillverkare: VDO Adolf Schinding 
Typ: 233.816/002/002 
MTU-nr: 004 542 70 17  
Kopplingsvärde: 87º stigande samt 93º stigande 
 
 

Fig.3 Temperaturvakt/Tryckvakt Bild från instruktionsbok(nr: M7786-250740) 
 
 
 
Beskrivning om temperaturvakterna:  
 
”Temperaturvakten ger kontakt till övervakningsanläggningen då kopplingsvärdet uppnåtts.  
Temperaturvakten är inbyggd i anslutningsförskruvningen i den medieförande delen i 
mätmotståndet.  
Till mätmotståndet är två kablar anslutna. Den ena leder en konstant elektriskt ström till 
mätmotståndet och den andra för mätvärdeströmmen från mätmotståndet till 
övervakningsutrustningen.”   
(Instruktionsbok nr: M7786-250740) 
 
Det finns två temperaturvakter per maskin:  
 

• Kylvattentemperatur hög, Varning. Larmar vid 87º C. 
• Har position F8 enligt bilaga 7(1). 
• Kylvattentemperatur höghög, Nödstoppar maskin vid 93º C.  
• Har position F5 enligt bilaga 7(1). 

 

2.3.2 Tryckvakter 
 
Det finns tre tryckvakter per maskin: 
 

• Smöroljevakt, lågt tryck. Larmar vid 1.5 bar. Sitter på position F9 enligt bilaga 7(1). 
• Smöroljevakt, låglåg. Stänger av maskinen vid 1.0 bar. Sitter på position F3 enligt 

bilaga 7(1). 
• Sjövattentryckvakt, lågt tryck. Larmar vid 0.3 bar. Sitter på position F22 enligt bilaga 

7(1). 
 

För utseende se figur 3.  
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2.3.3 Varvtalsgivare 

 
Tillverkare: F:a Deuta, Bergish-Gladbach 
Avgiven spänning: 20V/66 2/3 HZ per 1000rpm 
    
Beskrivning:  
”Varvtalsgivaren alstrar en sinusformad växelspänning som 
är proportionell mot varvtalet. Den har fast lindning. Rotorn 
består av en 16-polig permanentmagnet, Rotoraxeln rör sig i 
oljetäta kullager. Möjlighet finns att ansluta flera 
visarinstrument och/eller kopplingsanordningar.”   
(Instruktionsbok nr: M7786-250740) 
 
 

Fig.4 Varvtalsgivare. Bild från instruktionsbok(nr: M7786-250740) 
 
 

 
 
 

2.4     Information från Marinbasen i Karlskrona 

 

 
 
Fig. 5 Givare med förtydligande kopplingsschema, mätmotståndet kopplad till OP-förstärkare 
vilken ger utsignal 4-20 mA. Bild från instruktions bok(nr: M7786-250740) 
 
 
Vi fick in information från källan på Marinbasen som med stor säkerhet visade på att det var 
standardsignal från givarna, vilket även framkom av figur 5 som är en del av informationen vi 
fick.   
 
Vid sidan av givarproblematiken stod det klart för oss att projektet är av en väldigt unik typ på 
grund av att det ska ligga i serie med det befintliga systemet. Ett utav förutsättningarna för att 
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systemen ska kunna samordnas är att de I/O:on som används inte utgör mer resistans än 600 
Ohm. 
 
I kontakt med skolans mättekniska lärare kunde vi hitta lösningar till samtliga problem som 
uppstått under projektets gång. Projektet som tidigare nämnts unikt innehåller lösningar som 
med största sannolikhet inte kommer att skapa fel som följd, men dem har inte heller provats 
och bör därför kvalitetsgranskas. 
 
 

2.5 Specifiering av PLC ingångar          
 
Det som gjordes vid specificering av offert för PLC, var att se vilka signaler PLC:n skulle 
behandla, analoga och digitala signaler samt eventuella problem.  
 
 
Analoga signaler, 4-20 mA 
 
2 st Sjövattentryck 
2 st Kylvattentemp 
2 st Kylvattentryck 
2 st Smörjoljetemp 
2 st Smörjoljetryck 
2 st Växeltemp 
2 st Växeltryck 
2 st Laddlufttryck (Tillägg) 
2 st Laddlufttemp (Tillägg)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitala signaler 
 
2 st Alarm för laddning av batteri 
2 st Air flaps closed 
2 st Leak fuel oil level high 
2 st Overload 
 
Termospänning, typ K 
 
4 st ingångar som klarar att hantera 
termospänning.  
 
Spänning, AC 
 
2 st varvtalsgivare som ger 20 V/1000 rpm, 
vilket ger max 50 V på ingången.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8



 

2.5.1 Problem med givare  
 
De vanliga signalerna kunde samtliga leverantörer bistå med utrustning, men för att få in 
varvtalssignalen behövs en annan lösning. Det finns nämligen ingen ingång som klarar 50 V 
AC, PLC/Controllers klarar bara av att hantera DC-nivåer.  
 
Olika lösningar för detta är:  
 

• AC/DC omvandlare, Vi har letat men inte hittat någon produkt för detta.  
 
• Omformare, Vi fick förslag från Elfa att eftersom frekvensen på växelströmmen 

kommer att vara proportionell med varvtalet, så kan frekvensen nyttjas genom en 
frekvens/ström omvandlare.   

      Exempelvis Elfa, Frekvensomvandlare Z111, Nr. 76-895-40. 
  
• Induktiv givare, montera ytterligare en givare vid svänghjulen som ger en 

standardsignal.  
 
En ytterligare aspekt är termoelementen, då dessa signaler behöver parallellkopplas med 
befintlig övervakningsutrustning.Vi har kopplat termoelement parallellt i skolans labbsal och 
dessa gav samma mätvärden. (Se bilaga 3). Det behövs dra kompensationskabel för att flytta 
det kalla lödstället till ingången på controllern.   
 
 

2.6 Offerter inkomna 
 
Vi skickade ut offerter till de företag som vi varit i kontakt med i skolan. Det inkom offerter 
från de tre vi skickat till.   
Alla systemen som presenterades var kapabla till styrning av utrustning, men vi ska bara 
nyttja den till övervakning och presentation av parametrarna.   
Se bilaga 4.  
 
 

2.7 Installationsaspekter, EMI (Elektromagnetisk störning) 
 
Fartyget använder sig av 24 VDC för matning och styrning av maskinerna och då dessa inte är 
högfrekventa bör dessa inte inverka negativt på styrsystemet.  För att öka säkerheten bör 
signalkablarna vara skärmade och tvistade för att minska risken att störningar överförs 
induktivt eller kapacitivt till PLC:n. 
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2.8  Kvalitetsgranskning  
 
Det digitala maskinövervakningssystemet som vi projekterat innehåller lösningar som med 
största sannolikhet inte kommer att skapa fel som följd, men dessa lösningar har inte provats 
och bör därför kvalitetsgranskas. I kontakt med skolans mättekniska lärare kunde vi hitta 
alternativa lösningar till samtliga problem som uppstått under projektets gång. 
 
Det främsta problemet inom projektet var att konstatera vilka givarsignaler som används för 
att mäta tryck och temperatur på maskineriet. Vi kunde aldrig förlita oss på att våra mätvärden 
var korrekta och att personerna vi varit i kontakt med var så väl insatta att deras svar kunde 
tas för givet. Därför bör dessa signaler och givare utredas ytterligare av någon som kan 
garantera denna signalstandard. 
 
Vid sidan av givarproblematiken stod det klart för oss att projektet är av en väldigt unik typ på 
grund av att det ska ligga i serie med det befintliga systemet. I vårt fall behövde vi ta hänsyn 
till att inte skapa förändringar till det befintliga systemet och samtidigt uppnå tillförlitliga mät 
resultat till det nya systemet. 
 
Genom att koppla in ett I/O i serie med utsignalen från givaren undviker man på så sätt att 
skapa en strömdelning. Vid parallellkoppling skulle sådan delning ske att mät resultatet skulle 
påverkas och ge felvisande resultat. En annan förutsättning för att systemen ska kunna 
samordnas är att de I/O:n som används inte utgör mer resistans än 600 Ohm. Detta framgår ur 
den tekniska specifikationen som vi fick tag i för det liknande 396 maskinsystemet som visar 
hur maskineriets givare och övervakningsutrustning fungerar. 
 
Vid mätning av avgastemperaturen skall däremot utsignalen från termoelementet kopplas in 
parallellt till ett I/O. Detta förutsågs omöjligt innan vi gjorde ett test för att se om möjligheten 
fanns. Vi gjorde ett test på skolan som redovisas i bilaga (labb nr 3). Detta test visade att vi 
skulle kunna använda samma termoelement som är placerade i avgaslimpan för det befintliga 
systemet. Föresättningen för att det skall fungera är att man använder samma 
kompensationskabel till kopplingsboxen X10, för båda kablarna. 
 

 
Fig. 6 Kopplings box X10, placerad på huvudmaskinerna. Foto: Ulf Nordh 

 

 10



3. Slutsatser 
 
Det här projektet har tagits fram av vår beställare Sjövärnskåren där de ansvariga har varit 
Johan Winck och Joakim Iacobi. Vi har själva och tillsammans med våra handledare på 
Sjöfartshögskolan tagit fram idéer och lösningar för att projektera ett digitalt 
maskinövervakningssystem. 
 
De produkter vi har tagit fram är lämpade för syftet att enbart övervaka och är därför ganska 
simpla i utförandet. De leverantörer vi inriktat oss på och som vi tagit in offerter ifrån är 
Wago, ABB samt Beijer electronics. Dessa tre kan leverera mycket mer än vad vår beställare 
har haft som krav att produkten ska leverera, speciellt då de har en stor kapacitet för styrning 
och reglering av olika system. Man ser ofta dessa leverantörer i processindustrin, fartyg och 
större fastigheter, kanske inte alltid i samma tappning som i vår produkt men ändå finns en 
liknade kapaciteten för styrning av t.ex. huvudmaskiners start/stopp och skillnaderna i 
begränsning mot större övervaknings och styrsystemen ligger i mängden information som en 
grund-CPU kan hantera. 
 
Vi anser att ABB och Mitsubishis utrustningar har bättre programmeringsmöjligheter och 
bättre lämpade för presentation av maskinparametrarna än Wago. Detta för att de förstnämnda 
har mer färdiga programmeringsblock och därmed lättare att programmera med.  
 

3.1 ABB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 ABBs Modulsystem 800. Bild från www.abb.se 
 
ABB känner de flesta till från andra avseenden än detta, det är ett stort företag med en stor 
repertoar och stor erfarenhet av processindustri i områdena styr och regler. Deras offert 
bygger på deras 800 serie, det är ett system som funnits ganska länge på marknaden och är 
mycket kraftfullt och flexibelt. ABBs utrustning kommer att klara av övervakningen och 
eventuell utbyggnad av ett styrsystem om så erfordras. 
(Internetsida, http://www.abb.se) 
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ABB:s utrustning finns för laborationer på skolan och våra styr och reglertekniska lärare har 
använt sig utav utrustningen en längre tid på skolan. En av laborationerna är styrning och 
övervakning av en panna, den har fungerat som lite av en mall för oss på hur slutprodukten 
kommer att se ut. 
 
ABBs programmeringsvara är Control builder och den har vi viss erfarenhet av, dock inte så 
mycket så vi kan programmera utan att sätta oss in i det. En fördel är att det finns färdiga 
funktionsblock. ABB kan även tillhandahålla utbildningar för deras programvara. 
 
 

3.2 Beijer Electronics 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.8 Beijer Electronics modulsystem. Bild från www.beijer.se 
 
 
 
Beijer Electronics använder sig av Mitsubishi Electrics styr och övervakningsutrustning, 
Beijer lämnar som referenser att de levererar styrutrustningen till Citytunnel och ett par andra 
utav banverkets projekt. Beijers utrustning kommer klara av övervakningen och alla eventuell 
utbyggnad i framtiden. Beijers offert är uppbyggd kring deras Q - system som är mycket lik 
ABBs produkter i prestanda.  
(Internetsida, http://www.beijer.se)  
 
Beijers produkter finns inte på skolan och vi har själv ingen erfarenhet av dessa men vi har 
inte fått någon information som tyder på att det skulle vara något som är dåligt med deras 
produkter. 
 
Beijers programmering och handhavande är inte känd för oss. Vi har heller inte kommit i 
kontakt med någon som arbetat med deras produkter. Vi har varit i kontakt med Beijer 
Electronics säljare och där igenom fått en uppfattning om produkterna till systemet.  
Dessa försäljare hade en god kännedom om produkterna. En stor fördel med detta företag är 
att dem har utbildningar i olika nivåer för den som kommer att sköta programmeringen. 
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3.3 WAGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Fig. 9 CPU enhet från Wago. Bild från www.wago.se 
 
 
Wago är ett världsomfattande företag som är verksamma inom styr och övervakning för 
industri och fastigheter. Deras produkter är godkänt för marintbruk. Wagos utrustning klarar 
av övervakningen vi har tänkt oss och är påbyggbar i framtiden med eventuella ökade behov. 
(Internetsida, http://www.wago.com/) 
 
Wago:s produkter finns också på Sjöfartshögskolan i och eleverna i årskurs 2 under 
nuvarande år har laborationer med liknade utrustning som vi nu projekterar.  
Maskinlarmet har på Calmare Nyckel uppgraderats under året av elever som har gjort det som 
projektarbete. (Projektarbete Maskinlarm Calmare nyckel)  
 
Programvaran Wago använder sig av är CoDeSys och är ett gratis program som vi har enligt 
dialog med dem som har installerat utrustningen på Calmare Nyckel, samt även programmerat 
programmet som används där, fått vetskap om att det kan vara ganska svårt att arbeta med då 
det ej fanns färdiga funktionsblock för att ta in mätvärden.  
Programmeringen kommer att bli ett förhållandevis stort jobb, om man jämför mot den tid 
som själva installationen fysiskt kommer att ta i anspråk. Vi anser att det nästan kan komma 
och bli frågan om ett nytt examensarbete under nästa år med installation och programmering. 
Programmeringen skiljer sig något mellan de olika leverantörerna men alla arbetar utifrån den 
programmeringsstandard som finns ( Ladder, SFC, strukturerad text mm.)  
 
Som tidigare nämnt så klarar dessa system många fler uppgifter än övervakning och att man 
borde överväga om det inte skulle vara värt att lägga lite mer pengar och tid för att göra 
systemen mer kompletta med styrning av start/stopp på pumpar och maskiner. Detta skulle 
förbättra fartyget ur utbildningssynpunkt då det närmar sig mer hur ett modernt fartyg 
fungerar. 
 
Installationen rent praktiskt skall enligt LR-installation i Kalmar inte ta mycket mer än en dag 
om ritningsunderlaget stämmer. Det vi har kunnat konstatera om ritningarna är att de verkar 
stämma, men det borde göras en ordentlig undersökning innan man går vidare för att 
säkerställa att så är fallet. Fysiskt kommer vi placera CPU enheten med I/O på bryggan för att 
sedan koppla den i serie med det befintliga övervakningssystemet, detta kommer sig lättast 
göras om man drar om kabeldragningen bakom instrument panelen på bryggan, där man kan 
få plats med en till plintrad. 
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Figur 1 
Termoelement, vilket mäter 
avgastemperaturen.  
 
Figur 2 
Temperatur/tryckfjärrgivare 
 
Figur 3 
Temperatur/tryckvakt 
 
Figur 4 
Varvtalsgivare 
 
 
 
 
 

Figur 5 
Givare med förtydligande 
kopplingsschema, mätmotståndet kopplad 
till OP-förstärkare vilken ger utsignal 4-20 
mA.   
 
Figur 6  
Kopplings box X10, placerad på 
huvudmaskinerna. 
 
Figur 7  ABBs Modulsystem 800 
 
Figur 8  Beijer Electronics modulsystem 
 
Figur 9 CPU enhet från Wago. 
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           Bilaga 1 
Laborationsrapport 18-dec 2007 
Signalidentifiering av tryck- och temperaturgivare  
 

• Syfte 
Laborationens syfte var att ta reda på signalstandarden för huvudmaskineriets 
temperatur och tryckgivare samt att ta reda på vilken typ av termoelement som 
används för att mäta avgastemperaturen. 
 

• Materiel 
Fluke 725 processmeter, multimeter, tångamperemeter med kabeltillbehör 
 

• Utförande 
För att bestämma vilken typ av termoelement som är installerad för mätning av 
avgastemperatur använde vi en processmeter för att simulera en termospänning.  
 
Mätningen genomförses genom att det befintliga termoelementet kopplades bort och 
processmetern kopplades in på samma ställe. Genom att justera temperatur/ 
spänning kunde vi identifiera larmgränserna på det befintliga övervakningssystemet. 
Värdena jämfördes med en tabell för termoelement typ K. 
 
För att bestämma signalstandarden för tryck- och temperaturgivarna använde vi oss 
av en amperemeter samt en multimeter. Vi var intresserade av matningsspänningen 
samt den utgående strömmen från givarna.  
 

• Resultat 
Typ bestämningen av termoelementet genomfördes utan komplikationer och 
resulterade i att vi kunde identifiera dem som Typ K (Ni Cr Ni). Detta stämde överens 
med det datablad som vi fick fram några dagar senare. 
Givarsignalerna kunde inte bestämmas därför att huvudmaskinerna inte var igång 
och där av var signalerna utanför sitt mätområde. En ytterligare mätning då 
maskinerna var igång krävdes. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig, Tryckgivare och Tryckvakt på huvudmaskin. 
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Bild tagen av Ulf Nordh  
 

Bilaga 2 
   Laborationsrapport 26-jan 2008 
Signalidentifiering av samtliga givare  
 

• Syfte 
Eftersom att föregående laboration gav missvisande resultat behövde vi göra 
ytterligare ett försök till att identifiera signalerna. Till skillnad från föregående mätning 
så startades en av huvudmaskinerna för att signalerna från givarna skulle ge en 
utsignal som låg inom mät området.  
 

• Materiel 
Multimeter, tångamperemeter med kabeltillbehör samt en termometer för att realisera 
mätvärdena. 
 

• Utförande 
Mätningarna genomfördes enligt föregående laboration, genom att mäta strömmen 
från utgående kabel på givaren med en amperetång och att mäta spänningen från 
och till givaren. Eftersom både vakter och givare på maskinen har samma utseende 
kunde vi i det här fallet urskilja dem genom mätvärdet. 
 

• Resultat 
Dom resulterande värdena skilde sig betydligt från föregående mätning. Dessa 
värden låg i det tänkta området för standardsignaler (4-20 mA). 
 
Givare Mätvärde Kommentar/Placering 
Sjövattentryck 18 mA Övre på sjövattenröret 

förkant 
Sjövattentemp 21 mA Sb, övre del 
Kylvattentemp 5 mA Lägre förkant 
   
Smörjoljetryck 8-10 mA Längst Bb 
Smörjoljetemp -  
   
Växeltryck 6-7,5 mA  
Växeltemp 6-7 mA  
   
Vakter   
Smörjoljetryck låg 3-51 mA Längst Sb/Lilla VDO 
Kylvattennivå - Bb vid kylaren 
Kylvattentemp hög - Sb, övre del 
Växeltryck låg 6 mA  
Växeltryck före filter 13 mA Växel Bb sida 
Växeltemp hög 6-7 mA  
Leak oil -  
Overload -  
Engine cooling water shut down -  
Seawater pressure low - Lägre på sjövattenröret 
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Bilaga 3 

 
 
Laborationsrapport 4-feb 2008 
Parallellkoppling över termoelement 
 

• Syfte 
Syftet med denna laboration var att se hur utsignalen påverkas från ett termoelement 
vid parallell inkoppling av två mätenheter. Hur spänningsdelningen påverkar 
resultatet på visarinstrumentet. Detta är intressant i både teknisk och ekonomisk 
synpunkt, om det nya systemet påverkar det gamla behövs en extra uppsättning 
termoelement för det nya övervakningssystemet. 
 

• Materiel 
2 stycken mätenheter av typ Fluke 725 (Processinstrument), Ett termoelement av typ 
J med ett värmebad. Kompensationskablar för att koppla in instrumenten parallellt 
över termoelementet. 
 

• Utförande 
Vi fick tillgång till skolans mättekniska laborationssal. Där kopplade vi upp ett 
termoelement av typ J. De två visarinstrumenten kopplades in parallellt med samma 
kompensationskabel för att inte rubba kalla och varma lödstället. Termoelementet 
sattes i ett värmebad som höll konstant temperatur. Värdena jämfördes. 
 
 

• Resultat 
Resultatet var att temperaturdifferensen var ±0,1 ˚C, vilket är försumbart. Detta 
innebär att det ska vara möjligt att använda ett termoelement för båda 
övervakningssystemen utan några speciella kopplingar. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Mätning parallellt över termoelement. 
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Bilaga 4  

Kostnadskalkyl, leverantörer för DMS 
 

Komponenter Antal WAGO Beijer- 
Electroncs 

ABB 

CPU-enhet(Wago Startpaket) 1 4000:- 3850:- 16320:- 
I/O:n för analoga insignaler (4-20 mA) 9 14248:-   
I/O:n för termoelement typ K diagn 2 3257:-   
I/O:n digitala 24VDC 3,0ms PNP 1 383:-   
Ändmodul 1 93:-   
Tryckgivare för laddluft (4-20 mA, 0–4 
bar). Pris/st: 3000:-. Inor AB 

2 6000:- 6000:- 6000:- 

Tempgivare för laddluft (0-100˚C) 
TR227, K34.02.01. Pris/st: 865:-. Inor 

2 1730:- 1730:- 1730:- 

Spännings aggregat till CPU 1  1150:- 1386:- 
Grundplatta med 8 modulplatser och 
uttag för spänningsaggregat. 

1  2150:-  

Analoga ingångsmoduler 8 kanaler  
4-20mA 

2  5550:-  

Analogaingångsmoduler 4 kanaler  
4-20 mA 

1  3400:-  

Ingångsmodul 16 ingångar, 24VDC 
(digitala) 

1  1650:-  

Termoelementmodul med 4 ingångar 
typ K 

1  5400:-  

Analoga ingångar 8kanaler 0-20mA 4   16932:- 
ABB tool cable  1   179:- 
Analog ingång termoelement 8 
kanaler 

1   5228:- 

Digitala ingångar 2*8 24VDC 1   1522:- 
Övriga ABB ingångar 2*8 kanaler 1   3723:- 
Programkostnad  1  11000:- Ca 8000:- 
Processkärm 1   24849:- 
Dator med Windows och skärm 1 5000:- 5000:-  
Installationskostnad av fackman  1 8000:- 8000:- 8000:- 
Övrigt: ungefärlig Materialkostnad 
mm 

1 2000:- 2000:- 2000:- 

Totalkostnad:  39311:- 55380:- 95869:- 
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Bilaga 5 

  Principschema för det digitala övervakningssystemet 
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           Bilaga 6 
         

 
  Projektarbete Logg   
Datum Tid     
  2007   

06-sep 1h Tar kontakt med Lars Runnsjö ang Projektarbete   
14-sep 1h Lånar boken projektledning   
18-sep 1h Tar kontakt med Handledaren Joakim Wink   
28-sep 6h Förstudie omb M/S Östhammar   
03-okt 1h Samtalar med Jacobi om ett ytterligare beök i Karlskrona   
09-okt 1h Skickar förslag av innehåll till projektarbete   
05-okt 8h Besöker Örlogshamnen i Karlskrona. Studerar utr ombord på fartyget 
25-okt 1h Tar kontakt med Håkan Gustavsson   
26-okt 2h Sammanställer projektplan, lämnas till Hjort   
22-nov 3h Går igenom ritningar. Kontaktar Swemotor, Muskö-varvet och Iacobi  
28-nov 1h Går igenom ritningar med Håkan Gustavson   
12-dec 1h Tar kontakt med Håkan ang givare   
14-dec 2h Möte med Håkan efter att ha forskat om givare   
17-dec 1h Hämtar elverktyg (FLUKE mm). För ett besök på båten   
18-dec 8h Besöker båten och mäter. Får vilseledande resultat.   

  2008   
05-jan 1h Mailar Peter Wulfing på Swedmotor AB   
15-jan 1h Ringer Lennarth och Ola på SSS Karlskrona   
16-jan 1h Ringer Göran Pedersen i Danmark, talar även med Håkan   
21-jan  Möte med Andreas Åsenholm om projektets fortlöpning   

  Deadline 1v för givarproblematiken   
 2h Kontaktar Krister Sahlin och Lars-Peter Karlsson   

24-jan  Talar med Lars Peter om datablad för VDO- givare   
  Ger Iacobi en lägesrapport   
  Kontaktar Peter Fjällvind om ev resterande dokumentation.  
 4h Gör en plan för kommande vecka   

25-jan  Hämtar el-verktyg   
26-jan 8h Besöker båten och gör lab2   
01-feb 3h Påbörjar offertförfrågan och sänder till ABB, Wago och Beijer  
04-feb  Laborerar med ett parallelllkopplat termoellement, lab3   

  Möte med Håkan och Lars ang frågeställningar om inkoppling av I/O:n. 
  Beijer electronics ringer och ställer frågor   
 8h WAGO mailar sin offert    

05-feb 4h Arbetar med metodiken för projektarbetet   
08-feb 3h skriver på råkopian   
11-feb  skriver, sänder en offert till SDT   

  Gör en pricipskiss över systemet   
15-feb 5h Får dem sista offerterna, skriver på metoddelen och forts m ritningar  

21-feb 1h Möte på skolan, diskuterar slutsatsen och avhandlingen.  
 
 

24-feb 2h Korrekturläser arbetet och gör ändringar   
25-feb 2h Lägger till ritningar som bilagor   

27-feb 4h Allmänt finlir   

29-feb - Lämnar in råkopian   
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