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Abstrakt  

Denna studie handlar om användning av direktuppkopplade oljesensorer på fartyg. Inom 
sjöfarten används inte tekniken med oljesensorer i någon större utsträckning, därför är 
det intressant att undersöka om det är möjligt att använda tekniken ombord fartyg. Inom 
flertalet andra branscher används oljesensorer för att övervaka kvalitén på diverse oljor. 
Anledningarna till att det investeras i teknik för att mäta kvalitén på oljor kan variera, 
ofta handlar det om en dyr anläggning som är väldigt kostsam vid ett haveri eller kortare 
driftstopp. Sjöfarten är en sådan bransch där det ofta handlar om stora maskiner och 
höga krav på redundans. Därför är oljesensorer en relevant installation för att säkerställa 
en hög driftsäkerhet och bättre underhållsplanering.  

Det som är vanligast inom sjöfarten är manuella oljeprover, då tas oljeprover ombord 
som sedan skickas till laboratorium där oljorna analyseras. Det som detta arbete har visat 
på är att de manuella oljeanalyserna som utförs på laboratorium ger en mer specifik 
analys av oljan. En oljesensor kan ge tidiga indikationer på att kvalitén på oljan förändras, 
men sensortekniken kan inte ge en lika ingående analys som en laboratorieanalys. 
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Abstract  

This study is about the use of online oil condition sensors for vessels. In the shipping industry, 

the technology of oil condition sensors is fairly uncommon. Therefore, it is interesting to 

investigate whether it is possible to use the technology on board vessels. In several other 

industries, online oil sensors are used to monitor the quality of various kinds of oils. The 

reasons why different industries invest in this technology to measure the quality of oils can 

vary, there is often an expensive facility that is very costly in the event of a breakdown or 

shorter downtime. The shipping industry is such an industry which often involves large 

machines and high redundancy requirements. Therefore, oil sensors are a relevant installation 

to ensure high reliability and greater maintenance planning.  

In the shipping industry today, the most common type of oil analyzing is based on a time 

interval. Oil samples are collected onboard and then sent to the laboratory where the oils are 

analyzed. What this study has shown is that the regular oil analyzes performed in the 

laboratory provide a more specific analysis of the oil. An oil sensor can give early indications 

that the quality of the oil is changing, but the sensor technology cannot provide the same type 

of in-depth analysis as a laboratory analysis.  
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Definitioner och fo rkortningär 

• Bandpassfilter – Hindrar och släpper igenom vissa bestämda frekvenser 

inom ett bestämt område. 

• Dielektrisk – Förmåga att överföra elektricitet utan ledning. 

• Ferromagnetism – När elektriskt oladdade material attraheras till ett 

magnetfält eller bildar en bestående magnet. 

• Induktans – Korrelation mellan strömstyrka och magnetiskt flöde 

(Nationalencyklopedin, 2019). 

• Kapacitans – Mått på en komponents prestanda att lagra elektrisk laddning 

(Nationalencyklopedin, 2019). 

• Koaxialcylinder – Ihålig cylinder med botten, innehåller en mindre massiv 

cylinder inuti vilket skapar ett mellanrum mellan dessa i den ihåliga 

cylindern. 

• Kondensator – Kan liknas vid ett batteri, lagrar energi för senare 

användning. 

• Magnetfält – Förklarar sambandet mellan strömförande elektriska ledare 

och magneter (Nationalencyklopedin, 2019). 

• Manometer – Tryckmätare, visar det aktuella trycket på en skala.  
• Mesoskalat rör – En ledning som är horisontellt och vertikalt indelat i olika 

skikt. 

• Mätcell – Behållare för mätning. 

• Pyroelektrisk detektor– Använder pyroelektricitet för att detektera infraröd 

strålning (Nationalencyklopedin, 2019). 

• Spole – Består av en elektrisk ledande tråd, oftast koppar, som är lindad i en 

spiral. 

• TAN – Total Acid Number, mått på syrakoncentration i olja. 

• TBN – Total Base Number, mått på baskoncentration i olja, oljans förmåga 

att neutralisera syra i olja. 

• Trend – En variabels långsiktiga utveckling i ett diagram. 

• Tvåskiktsplanspole – Spole med två skikt som separeras med ett så kallat 

plan. 

• Viskositet – Mått på en fluids trög- eller lättflytlighet. 
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2 INTRODUKTION 

 

Smörjolja används i de flesta typer av maskiner av ett antal anledningar. I 
motorer används smörjolja framförallt för att smörja, kyla, korrosionsskydda, 
vibrationsdämpa och rengöra. Med smörjning avses i exempelvis en vanlig 
förbränningsmotor att det alltid finns en oljefilm mellan samtliga lager i motorn, 
detta uppnås med hjälp av en pump som trycksätter smörjoljan i motorn som då 
kommer till lagren genom smörjkanaler i motorblock, rörkanaler och genom 
vevaxeln. En god och korrekt smörjning leder till avsevärt minskad friktion- och 
värmeförluster, längre livstid 
på maskinen och betydligt 
högre driftsäkerhet. 

Smörjolja har alltså en vital 
betydelse i en maskin, därför är 
övervakning av kvalitén på 
smörjoljan väldigt viktigt för att 
tillse att smörjoljan har de 
egenskaper som krävs för att 
uppfylla dess funktion. En 
smörjoljas egenskaper 
påverkas av ålder, föroreningar 
och temperatur. En smörjolja 
med exempelvis en större 
mängd föroreningar kan snabbt 
leda till ett haveri på maskinen.  

Direktuppkopplade oljesensorer är en teknik för att övervaka kvalitén på 
smörjoljan. Tekniken bygger på sensorer som mäter olika parametrar på oljan, 
resultatet från mätningarna sammanställs och ger en diagnos på hur oljans 
status är. Tanken är att med en mer kontinuerlig övervakning är att 
driftsäkerheten ska öka. Utifrån denna typ av kontinuerliga övervakning kan 
underhållsarbetet planeras med en mer konditionsbaserad metod eftersom det 
ges direkta indikationer på driftstatusen. Oljesensorer kan även användas för 
att övervaka ett system som har varit problemdrabbat. Det kan handla om 
komponenter som slits fortare än vad som är normalt där det samtidigt är 
komplicerat att hitta felkällan, då kan det underlätta om statusen på oljan 
övervakas kontinuerligt.  

Oljesensorer är intressant att studera eftersom de inte har använts i någon 
större utsträckning ombord på fartyg än. Med tanke på att sensortekniken blir 
billigare och bättre med tiden borde det finnas en marknad för 
fartygsbranschen eftersom fartygsmaskiner är stora och dyra konstruktioner 
som kan orsaka väldigt höga kostnader vid haverier. Det borde därför anses 
som en viktig del i underhållsarbetet att kunna övervaka statusen på smörjoljan 
för att säkerställa en hög driftsäkerhet. 

Figur 2. Diagram för partikelstorlek, föroreningarnas koncentraion, 

tidsspann och hur dessa påverkar parametrar påverkar maskinens 

driftsäkerhet. Källa: Lubricating oil conditioning sensors for online 

machine health monitoring 
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I dagens läge används i största utsträckning manuella oljeprovtagningar, det är 
en gammal metod som tar lång tid och som inte heller är problemfri. Det har i 
sin tur initierat till detta arbete om sensortekniken som en möjlig ersättare till 
den äldre metoden. 

Enligt den information som har funnits tillgänglig har det visat att 
direktuppkopplade oljesensorer används i applikationer som fartyg, 
entreprenadmaskiner, och industrier. I dessa applikationer är det huvudsakliga 
syftet att kontrollera kvalitén på oljor. Det som avviker är vilken typ av olja som 
avses, som exempel kan smörjoljor vara intressant att övervaka ombord på ett 
fartyg medan på en industri kan hydrauloljor vara aktuellt att övervaka. 

Inom hydrauliken används oljesensorer för övervakning av kvalitén på 
hydrauloljor. Anledningen till att övervaka kvalitén på hydrauloljor är att 
hydraulsystem är känsliga för föroreningar. Hydraulsystem som utsätts för 
föroreningar kan drabbas av funktionsbortfall, vilket i sin tur kan ge 
följdproblem beroende på vad hydraulsystemet har för uppgift att utföra. Därför 
är tanken att driftstörningar ska undvikas med hjälp av sensorteknik. 
Hydrauloljor är klara till utseendet, vilket även oljor för växlar och 2-takts 
fartygsmaskiner är. Därför skulle möjligen oljesensorer avsedda för 
hydraulsystem kunna appliceras på 2-takts fartygsmaskiner.  



 

3 

 

3 BAKGRUND 

3.1 Analysering av oljor 

Klassificeringen av föroreningar i hydraulsystem skiljer sig lite från 
föroreningar i smörjoljesystem. I hydraulsystem kan det förekomma 
partikelföroreningar och kemiska föroreningar. Både hydraulsystem och 
smörjoljesystem är känsliga för dessa föroreningar, men kemiska föroreningar i 
form av luft är hydraulsystem speciellt känsliga för. Förekommer det luft i 
hydrauloljan kan det skapa tryckförändringar i systemet som i sin tur genererar 
värme (Solutions, 2017). För att minska risken för att hydrauloljan blandas med 
luft finns det additiver som kan tillsättas till oljan. Det gör att oljan har lättare 
för att släppa luften (Güven, 2001). 

Föroreningar som är specifika för en förbränningsmotor kan vara bränsle, 
glykol och partiklar från förbränningsrummet (Veritas, 2015). Dessa 
föroreningar drabbar därav inte ett hydraulsystem. Till följd av att det 
förekommer olika typer av föroreningar i dessa system är det inte intressant att 
mäta precis samma parametrar i ett hydraulsystem som i ett smörjoljesystem.  

Vad som även skiljer oljeanalyser mellan hydraul- och smörjoljor är att 
hydrauloljor innehåller speciella additiver för att hydrauloljan ska få dess 
önskade egenskaper. Därför måste en analys av hydrauloljor även kunna mäta 
dessa mer specifika additiver. 

3.1.1 Smo rjoljor ombord 

Idag används till största del laboratorier iland för att analysera olja från fartyg. 
Oljan analyseras då i bestämda intervaller på exempelvis 1 eller 3 månader. För 
att ta reda på en smörjoljas status ombord på ett konventionellt fartyg utan 
oljesensorer idag så blir det oftast en större och mer långdragen process.  

Det finns två olika metoder som man typiskt sett använder sig av när man ska ta 
prover på smörjoljan idag, beroende på vad man vill ha ut av analysen.  

Det är en något lättsammare process för att ta reda på vatteninnehållet i oljan. 
Om en analys av vatteninnehåll på exempelvis en huvudmaskin ska tas så 
tappas först oljan upp på ett lämpligt ställe på maskinen, på huvudmaskiner 
brukar denna avtappning sitta på ett smörjoljerör efter smörjoljepumpen, alltså 
ett trycksatt rör. Maskinen ska normalt sett vara i drift när provet tappas upp 
för att undvika att oljan har skiktat där avtappningen sitter, utöver det så ska 
även lite olja dräneras ut ur avtappningsröret för att säkerställa att provet som 
tappas upp är någorlunda tillförlitligt. 
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Därefter använder man sig normalt sett av en tvådelad provbehållare med två 
urgröpningar i botten. I bottendelen tillsätts den ena urgröpningen med 
smörjoljan som ska analyseras och i den andra tillsätts en provtagningsvätska. 
Toppdelen innehåller en trycksensor. Behållaren försluts och skall därefter 
skakas om för att oljan och provtagningsvätskan ska blandas. 
Provtagningsvätskan reagerar på vattnet i oljan genom att bilda koldioxid vilket 
leder till en tryckökning i behållaren som registreras av trycksensorn. Värdet 
läses ut på testutrustningens visare och man får då reda på hur oljans 
vatteninnehåll.  

Figur 3. Digital provtagningsenhet för analysering av 

smörjoljans vatteninnehåll. Källa: Marine insight 
Figur 4. Provtagningskit för analysering av 

smörjoljans vatteninnehåll. Källa: Wilhelmsen 
Figur 4. Digital provtagningsenhet för analysering av 

smörjoljans vatteninnehåll. Källa: Marine insight 
Figur 3. Provtagningskit för analysering av 

smörjoljans vatteninnehåll. Källa: Wilhelmsen 
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För att få en bättre uppfattning om oljans tillstånd och innehåll så skall 
oljeprovet skickas iland till ett laboratorium som analyserar oljan. På samma 
sätt som tidigare nämndes så tappas oljan upp i en provbehållare som därefter 
märks upp enligt laboratoriets 
anvisningar och paketeras i en särskild 
fraktkartong. Därefter lämnas paketet in 
och skickas till laboratoriet för 
analysering. När laboratoriet har 
mottagit och analyserat oljan så skickas 
en rapport till fartyget. I nutid används 
onlinetjänster där resultaten laddas upp 
och blir tillgänglig för behöriga parter. 
Tidigare så skickades resultatet tillbaka 
till fartyget via brev vilket ytterligare 
förlängde tiden innan resultatet på 
oljeprovet blev tillgängligt. 

Det finns ett antal nackdelar med att ta prover med denna manuella metod. 
Först och främst så riskerar den som tar provet att utsättas för skadliga ämnen i 
både oljan och provtagningsvätskan. Därefter finns det även en risk för 
kontaminering av oljan som tappas upp eftersom den utsätts för den normalt 
smutsiga atmosfären i ett maskinrum. Kontaminering av oljan leder till ett ej 
tillförlitligt oljeprov som kan visa felaktiga värden hos oljan. Utöver det så finns 
det även en risk för att avtappningskranen ej försluts på ett korrekt sätt efter 
provtagningen eller att den helt enkelt börjar läcka, vilket leder till att smörjolja 
börjar läcka ut från maskinen. 

Figur 5. Uppsamlingsbehållare för smörjolja som 

ska analyseras. Källa: Parker Kittiwake 

Figur 6. Fraktbehållare och fraktlåda för smörjolja som ska analyseras iland. Källa: Veritas Petroleum Services 

Figur 5. Uppsamlingsbehållare för smörjolja som ska 

analyseras. Källa: Parker Kittiwake 

Figur 6. Fraktbehållare och fraktlåda för smörjolja som ska analyseras iland. Källa: Veritas Petroleum Services 
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Rapporten ovan visar oljans innehåll av föroreningar, slitagepartiklar och 
ursprungsinnehåll av oljan. Ett antal av dessa föroreningar kommer från 
dieselmotors förbränning av luft och bränsle. Bränsle kan läcka ner i smörjoljan 
och då kontaminera denna, det kan även förekomma restprodukter från 
förbränningen i smörjoljan, dessa föroreningar är sot, sulfat och nitrat. Utöver 
dessa så kan det även förekomma vatten och glykol i smörjoljan från 
dieselmotorns kylsystem. Andra föroreningar presenterade i denna analys 
kommer från internt slitage i dieselmotorn, från exempelvis lagerdelar eller 
foderslitage.  

Standarden för föroreningar i smörjoljor specificeras enligt ISO 4406:99, det 
finns även rapporter som använder andra standarder men denna är den mest 
förekommande gällande smörjoljor i dieselmotorer (WearCheck, 2016). 

Figur 7. Rapport på en laboratorieanalys av motorolja från en dieselmotor. Källa: PCMarineSurveys Figur 7. Rapport på en laboratorieanalys av motorolja från en dieselmotor. Källa: PCMarineSurveys 
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3.1.2 Hydräuloljor 

 

Denna oljeanalys ger tydliga indikationer med färger beroende på om det finns 
mätvärden som är anmärkningsvärda. Enheterna som mätvärdena 
presenternas i är: mg/kg, partiklar/ml, mm²/s och procent. 

Standarden som används är ISO 4406/1999.  

En skillnad mellan oljeanalyser av hydrauloljor och smörjoljor är att 
hydrauloljor innehåller speciella additiver för att uppfylla kraven som ställs av 
en hydraulolja. Därför får additiver en egen kategori i hydrauloljerapporten.  

  

Figur 8. Rapport på en laboratorieanalys av hydraulolja. Källa: Hydraquip Figur 8. Rapport på en laboratorieanalys av hydraulolja. Källa: Hydraquip 
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3.2 Direktuppkopplade oljesensorer 

3.2.1 Smo rjoljä 

Dagens direktuppkopplade oljesensorer finns i ett antal utföranden. Sensorerna 
har olika egenskaper för att man ska kunna bygga ett system med de sensorer 
som har de egenskaperna och mätparametrar som önskas. För att nämna några 
exempel så finns det sensorer som kan mäta partiklar och partikelstorlek av 
olika material, oljans järninnehåll, fuktinnehåll, viskositet och oljans innehåll av 
andra vätskor, så som glykol (Kittiwake, 2019). Direktuppkopplade oljesensorer 
erbjuds i dagsläget av ett antal företag, bland annat Parker Kittiwake, 
Kongsberg, CMTechnologies och Zematra Marine. Av dessa har Parker Kittiwake 
det största och mest omfattande produktutbudet av direktuppkopplade 
oljesensorer.  

Referensinstallationer är en slags installation för att tillverkare ska ha en 
möjlighet att demonstrera hur produkter fungerar i verkligheten. Av den 
information som finns tillgänglig och av de sensorföretag som har kontaktats så 
finns det ingen referensinstallation att ta information från inom detta ämne.  

   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Figur 9. Direktuppkopplad oljesensor för analysering av 

oljans vatteninnehåll. Källa: EESGroup 
Figur 10. Viskositetsensor för direktuppkopplad 

smörjoljeanalysering. Källa: Kittiwake 

Figur 11. Direktuppkopplad partikelsensor för 

smörjolja. Källa: Kittiwake 

 

Figur 11. Sensorsuite för direktuppkopplade oljesensorer. 

Källa: Kittiwake 

Figur 10. Direktuppkopplad oljesensor för analysering av 

oljans vatteninnehåll. Källa: EESGroup 
Figur 9. Viskositetsensor för direktuppkopplad 

smörjoljeanalysering. Källa: Kittiwake 

Figur 12. Sensorsuite för direktuppkopplade oljesensorer. 

Källa: Kittiwake 
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3.2.2 Hydräuloljä 

För hydrauliska system finns det flera olika typer av sensorer för övervakning 
av oljan. Det finns partikelräknare som belyser oljan för att göra partiklarna 
mätbara. Nackdelen med den tekniken är att även additiven i oljan räknas som 
partiklar, vilket gör mätningen en aning missvisande. Denna sensor testas i 
skrivande stund på motorolja i Finland, i syfte att ta reda på om det är möjligt 
att använda sensorn till analysering av smörjolja i motorer. 

Det finns även sensorer för mätning av magnetiska och icke-magnetiska 
partiklar. Nackdelen med den typen av sensor är att partiklarna som den mäter 
är relativt stora, över 70 µm. 

Vidare finns det sensorer för mätning av fuktinnehåll, det kan vara bra av flera 
anledningar, bland annat vid läckande oljekylare.  

Bland dessa sensorer finns det mer avancerade sensorer, så kallade trend-
mätare. Dessa sensorer noterar om oljans egenskaper ändras över tid 
(Ljungdahl, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 14. Direktuppkopplade oljesensorer för 

hydrauloljor. Källa Hydac 
Figur 13. Partikelräknare som belyser oljan för 

att göra partiklarna mätbara. Källa: Hydac 

Figur 15. Sensor för mätning av den relativa 

fuktigheten i oljan. Källa: Hydac 
Figur 16. Partikelräknare för både magnetiska och 

ickemagnetiska metaller. Källa: Hydac 

Figur 14. Partikelräknare som belyser oljan för att 

göra partiklarna mätbara. Källa: Hydac Figur 13. Direktuppkopplade oljesensorer för 

hydrauloljor. Källa Hydac 

Figur 16. Sensor för mätning av den relativa 

fuktigheten i oljan. Källa: Hydac 
Figur 15. Partikelräknare för både magnetiska och 

ickemagnetiska metaller. Källa: Hydac 
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4 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH SYFTE 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka vad det skulle innebära att använda de 
olika typerna av direktuppkopplade oljesensorer ombord på fartyg och besvara 
följande frågeställningar. 

4.1 Lämpliga oljesensorer för dieselmotorer ombord? 

Beroende på vilken typ av maskin man installerar oljesensorer på kan det vara 
aktuellt med olika typer av sensorer. Detta eftersom olika sensorer har olika 
egenskaper beroende på sensorns uppbyggnad. Beroende på vilken anledning 
som en direktuppkopplad oljesensor installeras och vilka parametrar man vill 
övervaka i smörjoljan så kan det vara aktuellt med olika typer av sensorer. Det 
kan även vara aktuellt att ta oljesensorer från andra branscher i beaktning för 
användning på dieselmotorer, som sensorer från hydraulik. 

4.2 Är tekniken beprövad och driftsäker? 

För att man ska kunna tillförlita sig på en teknik som ger ut viktiga data och 
information om en maskins tillstånd är det av yttersta vikt att denna teknik är 
beprövad och driftsäker. Det är därför intressant att ta detta i beaktning, hur 
många år tekniken har funnits och använts och hur driftsäker denna teknik är. 

4.3 Inom vilka branscher används idag oljesensorer? 

Eftersom denna teknik är aktuell att använda på alla typer av maskiner och 
system som använder sig av någon form av olja och kräver en viss grad av 
driftsäkerhet så finns det ett antal branscher som har implementerat 
direktuppkopplade oljesensorer. 

4.4 Hur påverkar användning av direktuppkopplade 
oljesensorer landbaserade analyser? 

Vid implementering av direktuppkopplade oljesensorer så är det viktigt att man 
är medveten om vad detta innebär. Det är intressant att vara införstådd i hur 
användning av direktuppkopplade oljesensorer skulle fungera i samband med 
landbaserade oljeanalyser och hur ett system med direktuppkopplade 
oljesensorer kan ersätta landbaserade analyser. 

4.5 Vilka fartyg är lämpligast att börja implementera 
tekniken på? 

Beroende på vilken fartygstyp, vilken last och vilket arbetsområde ett fartyg har 
så varierar kraven på hur driftsäkra maskiner och systemen ska vara. Det finns 
alltså olika stort behov av sensortekniken i sjöfartsbranschen. Det är därför 
intressant att besvara frågeställningen angående vilka fartyg det är mest 
lämpligt att börja implementera tekniken på. 

 

 



 

11 

 

 

4.6 Avgränsningar 

Kostnadsjämförelse mellan användning av direktuppkopplade oljesensorer och 
landbaserade oljeanalyser kommer att förbli obehandlad. Detta på grund av att 
det saknas pris på utrustning och antalet parametrar som måste räknas in för 
att få en sanningsenlig kostnadsjämförelse. Parametrarna skulle innefatta 
besparingar som innefattar minskat stillestånd, lägre haverifrekvens och 
eventuellt längre tid mellan oljebyten.  

Arbetet kommer endast beröra smörjoljor och hydrauloljor. 
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5 TEORI OCH TIDIGARE STUDIER 

 

Sensorer för övervakning av smörjolja i fartygsmaskiner används idag i väldigt 
liten skala. Tekniken för att övervaka konditionen på oljor förekommer bland 
annat i industrin, kraftverk, sjöfart och entreprenadmaskiner. 

Det finns idag ett antal direktuppkopplade sensorer som mäter innehåll av järn, 
vatten och diverse andra partiklar. Genom övervakning av specifika parametrar 
kan det vid ett tidigt skede ge indikationer på kvalitetsförändringar hos oljan, 
varje avvikelse noteras direkt och ger en indikering om att en förändring har 
skett. Jämfört mot att ta manuella oljeprover med längre intervaller där 
maskiner kan tvingas gå under en längre tid med undermålig kvalité på oljan.  

Resultatet av detta arbete kan förväntas visa på fördelarna med att installera 
oljesensorer för fartygsmaskinerier. Det kan ge en driftsäkrare anläggning med 
enklare underhållsplanering, samt minskad risk för haverier. För rederier som 
använder konditionsbaserat underhåll skulle oljesensorer vara ett bra verktyg 
för underhållplaneringen.  

Det vanligaste skälet till haveri för fartygs framdrivningsmaskiner är bristfällig 
smörjning (Swedish Club, 2018). Med en mer kontinuerlig övervakning av 
smörjoljan i dessa fall hade man haft eventuellt haft möjlighet att undvika dessa 
kostsamma haverier. Förmodligen kommer oljesensorer att börja användas i 
större utsträckning, i och med att de blir både billigare och bättre med tiden. 
Det som eventuellt kan tala för landbaserade analyser är att oljan troligtvis går 
att analysera med högre noggrannhet än vad sensorerna klarar av.  

Det finns idag ett antal sensorer som kan användas enskilt eller kombineras i 
smörjoljesystem beroende på vad vilka egenskaper som eftersöks i det 
direktuppkopplade oljeanalyssystemet. 
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5.1 Kapacitiv sensor 

Kapacitiva sensorer och givare är relativt enkla i sin konstruktion och därmed 
även relativt kostnadseffektiva. En typisk kapacitiv sensors konstruktion består 
av två koaxialcylindrar. Koaxialcylindrarna fungerar som elektroder, 
koaxialcylindrarna spänningssätts och man får då ut en kapacitans mellan 
dessa. (Wang, 2018) Kapacitansen mäts och man använder detta som ett mått 
på hur mycket skräp som finns i oljan. Detta fungerar eftersom kapacitansen 
mellan koaxialcylindrarna kommer variera beroende på vad som passerar 
mellan dessa, oljan kommer ge en viss kapacitans och om någon annan partikel 
passerar mellan koaxialcylindrarna så kommer kapacitansen förändras under 
tiden då denna partikel passerar. 

Användning av en kapacitiv sensor i ett smörjoljesystem skulle innebära att 
man får en grundläggande uppfattning om oljans tillstånd eftersom denna typ 
av sensor endast mäter kapacitans och kan därför endast upptäcka den typen av 
förändringar i smörjoljan som orsakas av partiklar. 

 

Figur 17. Schematisk bild konventionell kapacitiv sensor. Källa: In-situ capacitive sensor for monitoring debris of 

lubricant oil 2018 

 

Figur 18. Schematisk bild kapacitiv oljesensor. Källa: In-situ capacitive sensor for monitoring debris of lubricant 

oil 2018 
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5.2 Induktiv sensor 

Induktiva sensorer, är precis som kapacitiva sensorer relativt enkla i sin 
konstruktion och är även därmed relativt kostnadseffektiva men även dessa är 
något begränsade gällande mätparametrar. En induktiv sensor är uppbyggd av 
en kondensator och en spole, när dessa spänningsätts uppstår ett magnetfält 
runt sensorn. När en partikel passerar i närheten av sensorn så absorberas en 
del av partikelns elektromagnetiska energi, detta leder i sin tur till en 
försvagning av sensorns egna magnetfält och på så sätt kan partiklar upptäckas. 
(Mauntz, et al., 2013). 

Induktiva sensorer kan även mäta oljans vatteninnehåll eftersom oljans 
dielektriska egenskaper påverkas direkt av vatteninnehållet i oljan. Detta 
medför i att den induktiva sensorn har fler mätbara parametrar än andra 
sensorer. 

 

                             

Figur 19. Bild av hur partiklar påverkar en induktiv oljesensors magnetfält. Källa: Lubricating oil conditioning 

sensors for online machine health monitoring. 
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5.3 Induktiv pulssensor 

En induktiv pulssensor är något mer komplicerad i sin konstruktion än den 
induktiva sensorn. Den induktiva pulssensorn består av en tvåskiktsplansspole 
innehållande ett mesoskalat rör som oljan ska passera genom, det mesoskalade 
röret innebär att den induktiva pulssensorn kan användas vid högre 
smörjoljeflöden utan att noggrannheten blir påverkad. När det passerar 
metalliska partiklar genom sensorn uppstår än förändring i induktansen och på 
så sätt upptäcks metalliska partiklar i smörjoljan. (Li & Jiang, 2010) 

                                 

Figur 20. Bildbeskrivning av uppbyggnaden av en induktiv pulssensor. Källa: A high throughput inductive pulse 

sensor for online oil debris monitoring. 2010. 
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5.4 Infraröd sensor 

Till skillnad från de tidigare nämnda sensorerna så använder denna sensor 
optisk teknik med ljus för att upptäcka förändringar i smörjoljan. Mätprincipen 
kallas för icke-dispersiv infraröd spektroskopi. (Rauscher, et al., 2017) Sensorn 
är uppbyggd av en optisk mätcell, två infraröda emittrar med en tunnfilm och 
två pyroelektriska detektorer som består av optiska bandpassfilter. Den 
infraröda sensorn mäter oxidering, vattenhalt och syratal av smörjoljan. 
(Rauscher, et al., 2017). 

Infraröd spektroskopi innebär att man har en ljuskälla som avger infraröd 
strålning vid olika frekvenser genom ämnet som ska analyseras. Därefter mäts 
mängden av hur mycket infrarött ljus som absorberats av ämnet vid varje 
frekvens som avgetts av ljuskällan. Ett ämne eller en fluid med mycket 
föroreningar kommer absorbera mer av det infraröda ljuset. (Stoor, u.d.).  

Har man då en fluid som exempelvis smörjolja som generellt sett blir allt mer 
förorenad utefter en viss tid så kan man då med hjälp av trender och tidigare 
värden se hur föroreningar i oljan ökar, allt eftersom föroreningarna absorberar 
mer och mer av det infraröda ljuset.  

 

Figur 21. a) Schematiskt förklarande och b) genomskuren bild av en typ av infraröd sensor för smörjolja.  

Källa: Non-Dispersive Infrared Sensor for Online Condition Monitoring of Gearbox Oil. 2017. 
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5.5 FTIR-sensorer 

En FTIR-sensor är grundad på en teknik som kallas för FTIR, kort för fourier 
transform infraröd spektroskopi. Detta är 
en teknik som används för att erhålla ett 
infrarött spektrum hos ett material, en 
vätska eller en gas. (Paul & Genescá, 
2013). Tekniken kan liknas vid vanlig 
infraröd spektroskopi men något mer 
utvecklad och avancerad.  

FTIR-sensorn detekterar föroreningar på 
samma sätt som en IR-sensor, men i detta 
fallet kommunicerar sensorn med en 
dator som utför en Fouriertransform på 
insamlade data från sensorn. Fördelen 
med detta är att den samlar in data för 
hela frekvensområdet samtidigt, till 
skillnad från en vanlig IR-sensor som 
endast samlar in data för ett 
frekvensområde åt gången. (Stoor, u.d.).  

 

5.5 Temperaturgivare 

En temperaturgivare ger ett värde på temperaturen av den fluid eller det 
material som den mäter. En typisk temperaturgivare kallas för 
resistanstermometer, eller PT100/PT1000, 
beroende på vilka temperaturer den är 
konstruerad för. En resistanstermometers 
grundläggande funktion är uppbyggd på metaller 
och hur metallernas resistans varierar med 
temperaturen (Pentronic, 2017).  

Den mest förekommande använda metallen i en 
resistanstermometer är platina, vilket då ger 
resistanstermometern namnet 
platinaresistanstermometer. Platina används 
eftersom denna metall är den mest elektriskt 
stabila metall som finns idag, vilket medför i att 
mätningarna blir noggrannare och mer 
tillförlitliga än när andra metaller används 
(Pentronic, 2017). 

 

 

 

 

Figur 22. Grundläggande funktion av en FTIR-sensor. 

Källa: ScantecNordic 

Figur 23. Illustrering av en PT100 

givare med platinatråd. 1. Trådlidande  

2. Tunnfilmsutförande. Källa: Krohne-

Inor 

Figur 22. Grundläggande funktion av en FTIR-sensor. 

Källa: ScantecNordic 

 

Figur 23. Illustrering av en PT100 

givare med platinatråd. 1. Trådlidande  

2. Tunnfilmsutförande. Källa: Krohne-

Inor 
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5.6 Viskositetssensor 

En viskositetssensor mäter endast en vätskas dynamiska viskositet och bortser 
därmed från eventuella föroreningar. En oljas viskositet påverkar oljans 
smörjande egenskaper, en olja med låg viskositet är väldigt lättflytande vid låga 
temperaturer och kan därmed förse maskinen med bristfällig smörjning 
eftersom en olja med låg viskositet blir ännu mer lättflytande vid högre 
temperaturer. Av denna anledningen är det viktigt att även kontrollera en oljas 
viskositet.  

En viskositetsensor består av en temperaturgivare och en kapacitiv sensor för 
att mäta fluidens temperatur och den dielektriska konstanten. Med hjälp av 
dessa mätparametrar så kan en fluids viskositet därefter fås ut av sensorn. 
Generellt sett så måste sensorn kalibreras med fluiden under en period för att 
därefter kunna generera korrekta mätvärden på viskositeten. (Martechnic, 
2016). 

 

Figur 24. Viscometer för övervakning av dynamisk viskositet. Källa: Martechnic Figur 24. Viscometer för övervakning av dynamisk viskositet. Källa: Martechnic 
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6 METOD 

 

6.1 Litteratursökning 

För att få en bättre förståelse för hur sensortekniken fungerar och används 
gjordes en litteratursökning. Främst användes Linnéuniversitetets söktjänst 
OneSearch, men även Web of Science. Sökord som användes: oil sensor marine 
engine, online oil sensor och tribologi. Det gav resultat i form av vetenskapliga 
artiklar som vi har använt som stöd i vår studie. 

Genom försäkringsbolaget Swedish Club erhölls två publikationer angående 
statistik på maskinskador och förslag på åtgärder för hur haverier undviks.  

Vi har även använt produktspecifika datablad från tillverkarna till 
oljesensorerna för att få en bättre uppfattning av sensorernas egenskaper och 
användningsområde. 

6.2 Intervju med rederier  

För att ta reda på hur rederier ser på sensortekniken tog vi kontakt med några 
svenska rederier. Frågorna gällde deras intresse i tekniken, om de använder den 
eller om de har ett eventuellt intresse av att börja använda tekniken i framtiden. 

6.3 Intervju med tillverkare av sensorer 

Tillverkare för sensorer kontaktades för att skaffa en bättre förståelse för hur 
tekniken fungerar, samt få en bild av hur utbrett användandet av sensorer är i 
sjöfartsbranschen.  

6.4 Intervju med maskinbefäl ombord 

För att få en bättre uppfattning om hur detta system fungerar i praktiken så har 
vi även kontaktat en tidigare maskinchef som har arbetat på ett fartyg vilket 
hade direktuppkopplade oljesensorer installerat på fartygets växlar. 

6.5 Intervju med laboratorium 

För att kunna jämföra oljesensorers mätkänslighet mot den äldre tekniken där 
oljeprover skickas in för analys kontaktades ett laboratorium som utför 
oljeanalyser. 

6.6 Intervju med klassningssällskap 

För att ta reda på vilka regler som gäller angående oljeanalysering kontaktades 
ett klassningssällskap.  

6.7 Intervju med försäkringsbolag 

Genom att kontakta försäkringsbolag för fartyg kunde information angående 
orsaker till haverier och maskinrelaterade problem erhållas. 
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6.8 Intervju med smörjoljetillverkare 

Smörjoljetillverkare kontaktades för att få en bättre förståelse för hur dessa ser 
på föroreningar i smörjolja och hur dessa föroreningar klassificeras. 

6.9 Intervju med separatortillverkare 

Separatortillverkare kontaktades för att få deras synpunkt gällande användning 
av sensorer från separatorer på smörjoljesystem på dieselmotorer. 

6.10 Urvalsdiskussion 

All tillgänglig informationen från Europa har samlats in.  
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7 RESULTAT 

 

7.1 Lämpliga oljesensorer för dieselmotorer ombord 

Ett fartyg har ett antal maskiner och system som kräver smörjolja för att 
uppfylla dess funktion. Bland annat huvudmaskiner för framdrivning, 
hjälpmaskiner för tillverkning av elektricitet, växlar och propellerhylsor. 
Beroende på vilken typ av system det gäller så kan det vara aktuellt med olika 
typer av sensorer.  

Dieselmotorer ombord på fartyg kan delas upp i två olika typer, 2-takt och 4-
takt. 2-taktsmaskiner används oftast på större fartyg som containerfartyg och 
råoljetankers, på dessa fartyg installeras typiskt sett endast en huvudmaskin 
vilket gör det ännu mer relevant att övervaka smörjoljan på denna typ av fartyg 
eftersom man inte har samma redundans som på exempelvis ett ro-pax fartyg 
med 4 stycken huvudmaskiner.  

Dieselmotorer, oavsett typ kan ha väldigt stor nytta av direktuppkopplade 
oljesensorer eftersom över 75% av alla maskinhaverier uppstår till följd av 
kontaminerad smörjolja (Hydac, 2018).   

Ett direktuppkopplat system för övervakning av smörjoljan på maskiner 
konfigureras på olika sätt beroende på vilka egenskaper man eftersträvar att 
systemet ska ha. Ett exempel på ett komplett prototypsystem kallat POSEIDON 
har konstruerats med fyra olika sensorer för att få så god övervakning av 
maskinens smörjolja som möjligt. POSEIDON, kort för Progressive Oil Sensor 
System for Extended Identification ON-Line (Knowles & Baglee, 2012) är 
uppbyggt av en IR-sensor, viskositetssensor, FTIR sensor och en optisk 
partikelsensor. Med hjälp av dessa sensorer kan systemet övervaka smörjoljans 
vattenkoncentration, sotkoncentration, TBN-tal, vatteninnehåll, olösligt 
partikelinnehåll och partiklar (Knowles & Baglee, 2012).  

Detta är endast ett exempel på ett system som använde sig av dessa fyra 
sensorer för att få en så god uppfattning gällande smörjoljans tillstånd som 
möjligt. Har man endast problem med exempelvis vatten i smörjoljan kan man 
då installera endast en sensor för att enbart övervaka smörjoljans 
vatteninnehåll.  

Kapacitiva sensorer används i stor utsträckning vid direktuppkopplad 
oljeanalysering på grund av ett antal anledningar. Bland annat så är sensorn 
relativt enkel i sin uppbyggnad vilket leder till lägre tillverkningskostnader och 
högre driftsäkerhet eftersom den innehar ett fåtal icke-rörande komponenter. 
Utöver detta så är även sensorn känd för sin effektivitet, goda 
temperaturstabilitet och goda adaptionsförmåga för olika system (Wang, 2018). 
Följden av detta visar att den mest förekommande sensortypen som erbjuds av 
återförsäljare är just kapacitiva sensorer. 

Det finns även andra användningsområden för oljesensorer än enbart att mäta 
smörjoljeinnehållet på en dieselmotor. Direktuppkopplade oljesensorer 
används även på hydraulsystem och på separatorer.  
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Inom hydrauliken används även här mestadels kapacitiva sensorer, återigen på 
grund av denna typen av sensorers fördelar som tidigare nämndes. Precis som 
på sensorer anpassade för en dieselmotor så används dessa sensorer för att 
mäta hydrauloljans vatteninnehåll och diverse partikelföroreningar. Både 
hydraulolja och motorolja är en 
fluid där renlighet och frånvaro 
av föroreningar är önskvärt. 
Däremot så är smörjolja i en 4-
takts dieselmotor något mer 
förorenad på grund av 
smörjoljans närhet till den 
smutsiga förbränningen. På en  
2-takts dieselmotor finns det två 
olika smörjoljesystem, ett system 
som har kontakt med 
förbränningen och ett annat 
system som endast har kontakt 
med dieselmotorns lager i den 
nedre delen av maskinen. Det är i detta system som det kan vara aktuellt med 
användning av oljesensorer för hydraulik, där det är högre krav på renlighet.  

Enligt Mattias Ljungdahl på HYDAC bör man rent teoretiskt sett kunna använda 
trendmätning med oljesensorer för hydraulik för att analysera smörjoljan i en 
2-takts dieselmotor. För att en trendmätning ska fungera krävs det att det finns 
en referensmätning av en helt ren smörjolja som sen kan refereras till under 
mätningsförloppet och analysera smörjoljan. 

Separatorer i olika branscher, bland annat inom sjöfarten, använder 
direktuppkopplade sensorer för att mäta innehållet på den fluid som separeras. 
Eftersom de flesta typer av direktuppkopplade sensorer använder samma 
teknik i grunden så bör sensorer från separatorer även kunna användas till 
direktuppkopplad oljeanalysering direkt på en dieselmotor. Alfa Laval 
kontaktades angående detta men hade inget att kommentera gällande denna 
förfrågan. 

 

7.2 Är tekniken beprövad och driftsäker? 

Samtliga oljesensorers grundteknik har funnits sedan länge, däremot är det en 
fråga hur beprövade och driftsäkra sensorsystemen i sig är. En felkälla som 
starkt påverkade hur tillförlitliga sensorerna var enligt Stefan Hellberg, som har 
arbetat ombord på ett fartyg med direktuppkopplade sensorer, hur förorenad 
smörjoljan var. I detta fall bestod smörjoljan av alldeles för mycket föroreningar 
vilket ledde till att sensorerna som installerades efter detta slitageproblem 
uppstod blev igensatta av föroreningar och kunde därför inte ge tillförlitlig 
information gällande smörjoljans faktiska tillstånd vilket ledde till att systemet 
betraktades som otillförlitligt (Hellberg, 2019). Utöver detta finns det inga 
indikationer på att sensorsystemen skulle vara otillförlitliga eller icke 
driftsäkra.  

Figur 25. Enkel beskrivning av en 2-takts dieselmotors 

smörjoljesystem. Källa: MachinerySpaces 
Figur 25. Enkel beskrivning av en 2-takts dieselmotors 

smörjoljesystem. Källa: MachinerySpaces 
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7.3 Inom vilka branscher används idag oljesensorer? 

Idag används direktuppkopplade oljesensorer i ett flertal branscher. Under 
detta arbete har det noterats att inom industrin, hydrauliken, anläggning och 
sjöfarten används oljesensorer i varierad utsträckning. I industrin är det vanligt 
att oljesensorer installeras på växlar för kraftöverföring, syftet är att övervaka 
slitage på lager och kugghjul i växlar. Inom hydrauliken används oljesensorer 
för övervakning av kvalitén på hydrauloljor. I hydrauliska system är det viktigt 
att det är rent och inte förekommer föroreningar. Ett hydraulsystem som blir 
förorenat kan få funktionsbortfall och i värsta fall kan hela systemet sluta 
fungera. För att undvika sådana problem installeras oljesensorer som i ett tidigt 
skede ska varna för problem i systemet. I anläggningsbranschen installeras 
oljesensorer på grävmaskiner för att övervaka kvalitén på motorolja och 
hydraulolja. Syftet är att sensorerna ska bidra till det konditionsbaserade 
underhållssystemet (Hitachi, 2017). Tanken med konditionsbaserade 
underhållssystem är att kontinuerligt kontrollera statusen på en anläggning och 
dess komponenter för att bedöma när det är dags att utföra en service. På det 
sättet kan serviceintervallerna variera beroende på slitage, jämfört med vanliga 
serviceintervaller där det är fasta intervaller som inte tar hänsyn till skicket på 
komponenterna i anläggningen.  

I sjöfartsbranschen används oljesensorer till smöroljesystem och till 
hydraulsystem. Ombord fartyg finns det växlar för kraftöverföring, växlarna har 
ett eget smörjoljesystemen som ska tillgodose nödvändig smörjning. På ett 
sådant system har det installerats direktuppkopplade sensorer. Det utfördes på 
ett fartyg där det var problem med högt slitage på växlar och lager (Hellberg, 
2019).  

För fartyg med stora hydraulsystem har det utförts installationer av 
direktuppkopplade oljesensorer. Det har handlat om borrfartyg med avancerad 
hydraulisk utrustning (Hydac, 2018). Anledningen till installationerna har varit 
som tidigare nämnt att hydraulsystem är väldigt känsliga system som kräver 
hög kvalité på hydrauloljan. Speciellt viktigt är det om hydraulsystemet utför 
känsliga operationer där det är av stor vikt att systemet klarar att utföra 
uppdraget utan driftstörningar, vilket är vanligt inom sjöfarten i sådana system. 

Gällande hur man klassificerar föroreningar i smörjoljesystem och 
hydraulsystem skiljer sig något på grund av oljornas olika arbetsuppgifter och 
egenskaper. Föroreningar i form av partiklar i material som metall och plast är 
en gemensam förorening för båda oljesystemen och kan även vara lika allvarliga 
i båda typer av system. Även vatten är något som anses som föroreningar i båda 
typer av system eftersom vatten bland annat bidrar till rost och försämrad 
smörjning vilket i sin tur leder till ökat slitage i komponenter (Solutions, 2017). 
Enligt SKF, svenska kullagerfabriken, så kan så lite som 0,1% föroreningar i 
form av vatten i ett hydraulsystem leda till att lagrens livslängd halveras, medan 
en hydraulolja med 1% vatteninnehåll leder till att lagrens livslängd minskas 
med så mycket som 75% (Solutions, 2017). Detta gäller även i smörjoljesystem 
på exempelvis dieselmotorer. 
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Något som däremot skiljer i klassificeringen av föroreningar i de olika systemen 
är luft. Stora mängder luft i smörjoljesystem är givetvis inget som är önskvärt, 
men däremot är denna typen av kontaminering relativt ovanlig och påverkar 
inte systemet lika mycket som luft i ett hydraulsystem. Luftkontaminering i ett 
hydraulsystem kan delas upp i två grupper, upplöst luft och oupplöst luft. Själva 
problemet med luft i hydraulsystem uppstår när luften är oupplöst, upplöst luft 
medför generellt sett inte några större problem i hydraulsystem. Oupplöst luft 
kan leda till att det blir stor värmeutveckling i systemet under 
tryckförändringar som komprimerar den oupplösta luften, denna 
värmeutveckling i systemet kan i sin tur leda till kemiska förändringar av 
hydrauloljan. Utöver detta så leder oupplöst luft även till att man till viss del 
förlorar kontrollen över systemet eftersom luften är kompressibel, vilket 
hydrauloljan inte är (Solutions, 2017).  

Därefter finns det två andra typer av föroreningar som är betydligt mer 
förekommande i smörjoljesystem jämfört med hydraulsystem, nämligen 
föroreningar i form av kylmedel och bränsle. Kylmedel kan komma in i 
smörjoljesystem till följd av läckande foder, läckande topplock eller en kylare 
som har ett inre läckage mellan det kylande mediet och oljan. I fallet med en 
läckande kylare kan även ett hydraulsystem påverkas av denna typ av 
föroreningar, men detta är ett ovanligt problem som inte omnämns gällande 
föroreningar i hydraulsystem. Precis som vattenförorening så kan 
kylmedelsförorening leda till försämrad smörjning och ökat slitage på 
komponenter (Veritas, 2015).  

Bränsle som förorening i smörjoljesystem uppstår oftast från förbränningen, 
när oförbränt bränsle tar sig förbi kolvringar och hamnar i maskinens 
smörjoljesump. Eftersom både diesel och smörjolja är en petroleumprodukt så 
har diesel goda förutsättningar att blandas med och förorena smörjolja. 
Dieselföroreningar i ett smörjoljesystem försämrar smörjoljans egenskaper 
eftersom dieseln drar ner oljans viskositet, vilket även i detta fall leder till ökat 
slitage på komponenter i maskinen. Utöver detta så kommer även dieseln 
försämra smörjoljans rostskyddande egenskaper. I värsta fall kan även 
dieselföroreningar medföra bildning av brännbara gaser i vevhuset vilket kan 
leda till en vevhusexplosion, denna risk uppkommer däremot endast vid högre 
koncentrationer av dieselföroreningar (Veritas, 2015). 
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7.4 Hur påverkar användning av direktuppkopplade 
oljesensorer landbaserade analyser? 

Laboratorieanalysen som utförs på ett oljeprov kan visa specifikt på vad en olja 
består av. Det kan framgå om oljan innehåller metaller och i så fall vilka metaller 
den innehåller. Smörjoljan kan av olika anledningar innehålla metaller, under 
driften av en maskin slits komponenter och dessa kan avge partiklar av metall 
till oljan. Det är därför ett bra sätt att ta reda på vad som är slitet genom att 
analysera oljan på metallinnehåll. Eftersom komponenterna i en maskin kan 
bestå av olika typer av metall går det att spåra en specifik del genom att 
analysera oljan. (Li & Jiang, 2010) 

En smörjolja kan även bli kontaminerad av andra ämnen som inte är önskvärda 
i oljan, vilket en oljeanalys kan ge indikationer på. En oljeanalys kan också visa 
hur mycket additiver en olja består av, dessa additiver finns för att ge oljan dess 
önskade egenskaper. Av analysen går det därmed att avgöra om oljan består av 
lika stor del additiver som den gjorde från början eller om sammansättningen 
har förändrats. En oljeanalys kan även redogöra för vilken viskositet oljan har, 
det är en viktig parameter som påverkar oljans smörjande egenskaper i stor 
grad (Noria Corporation, u.d.).  

Det går även att med analysen att få reda på vilket TAN- och TBN-tal oljan har. 
Oljan blir med tiden alltmer sur i en 4-taktsmaskin eftersom förbränningen av 
bränslen innehållande svavel påverkar smörjoljan vilket leder till att syratalet 
ökar. Det kan kompenseras med basisk tillsats för att sänka syrahalten i 
smörjoljan (Spectro Scientific, 2017).  

En oljeanalys kan mäta om det förekommer glykol i smörjoljan. Skulle det finnas 
glykol i smörjoljan är det ett tydligt tecken på att det läcker kylvätska till 
smöroljesystemet. Ett sådan inre läckage kan vara svårt att upptäcka om det är 
ett litet läckage, eftersom ett kylsystem kan vara relativt stort och ett litet 
läckage ger en långsam nivåförändring i kylsystemet. En oljeanalys kan i ett 
tidigare skede ge indikationer på att det troligtvis finns ett kylvätskeläckage 
(Bender, u.d.). 

Hur stor andel sot det finns i smörjoljan kan en oljeanalys besvara. Sotet som 
kan förekomma i smörjoljan kommer från förbränningen. En smörjolja med hög 
andel sot får en försämrad smörjande egenskap. Det leder till att de 
komponenter som oljan i huvudsak har till uppgift att smörja kommer utsättas 
för större slitage än vanligt. Det är därför viktigt att smörjoljan håller en låg 
andel sot och partiklar (Xiaoliang, et al., 2017).  
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En laboratorieanalys går i dagsläget inte att ersätta helt med direktuppkopplade 
oljesensorer. Men flertalet av de viktiga parametrar som laboratorieanalysen 
mäter kan sensortekniken också mäta. Det finns som tidigare nämnt olika 
sorters sensorer beroende på vad som ska mätas. Det går även att kombinera 
flera sensorer för att få ett mer omfattande mätområde. De mätparametrar som 
sensortekniken kan mäta är: vatteninnehåll, viskositet, magnetiska eller 
ickemagnetiska metallpartiklar, samt andra partiklar av annat material än 
metall. 

Eftersom en laboratorieanalys är betydligt mer omfattande när det gäller vissa 
parametrar jämfört med den information som kan fås ut av en 
direktuppkopplad oljesensor så är denna metod att föredra när man vill ha en 
mer omfattande analys av smörjoljan. Nackdelen med denna metod är dock 
tidsåtgången och de fåtalet antal mätningar som görs med långa mellanrum, till 
skillnad från en direktuppkopplad oljeanalysering där man får en konstant 
övervakning av smörjoljans tillstånd med trender för att få information kring 
förändringar av smörjoljans tillstånd (Kittiwake, 2019). En laboratorieanalys 
utförs normalt sett i tidsintervaller om 1 månad, 3 månader eller efter behov. 
Ett behov av tätare analyser kan uppstå om man har problem med föroreningar 
i smörjoljan, vid fall som dessa kan det däremot vara mer fördelaktigt att 
använda direktuppkopplade oljesensorer där man kan få tätare analyser av 
smörjoljan, som i fallet för Stefan Hellberg där ett system med 
direktuppkopplade oljesensorer installerades istället för att använda 
landbaserade analyser. 
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7.5 Vilka fartyg är lämpligast att börja implementera 
tekniken på? 

Där det är speciellt intressant att använda direktuppkopplade oljesensorer på 
fartyg med krav på hög redundans. Sådana fartyg finns inom flera segment i 
sjöfarten, bland annat inom: olje-, kem-, gas-, offshore- och 
kryssningsbranschen.  I dessa kategorier kan direktuppkopplade oljesensorer 
bidra till att driftsäkerheten höjs och risken för oväntade haverier eller 
driftstörningar minskar.  

För fartyg med låg redundans är det också intressant att installera 
direktuppkopplade oljesensorer med syfte att öka driftsäkerheten. Det kan vara 
fartyg med endast en framdrivningsmaskin, vilket är väldigt vanligt bland större 
lastfartyg. Där är det av stor vikt att framdrivningsmaskineriet fungerar, vid 
större driftstörningar kan det uppstå besvärliga situationer som kan utsätta 
både människoliv och fartyg för fara. I sådana typer av fartyg är det vanligt med 
en 2-taktsmaskin för framdrivning, detta är en konstruktion som skiljer sig från 
4-taktsmaskinen i många avseenden. När det gäller smörjolja har 2-
taktsmaskinen två system, ett system för cylindersmörjning och ett annat 
system för övrig smörjning i maskinen. Jämfört med 4-taktmaskinen som har ett 
smörjoljesystem för hela maskinen, det medför att oljan fortare blir 
kontaminerad av oönskade ämnen från förbränningsrummen. I 2-
taktsmaskinen behåller oljan generellt sett hög kvalité under väldigt lång tid. 
Utgångspunkten vid installation av en 2-taktsmaskin är att smörjoljan inte ska 
behövas bytas under motorns tänkta livslängd, därför är det väldigt intressant 
att övervaka kvalitén på oljan. Det är viktigt både på grund av driftsäkerheten 
och ur ett ekonomiskt perspektiv. En förorenad smörjolja kan orsaka haverier 
vilket medför driftstörningar som följdeffekt. Sådana driftstörningar för stora 
kostnader med sig eftersom ett fartyg med endast en framdrivningsmaskin blir 
stillaliggande i väntan på åtgärdande reparationer.  
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8 RESULTATSDISKUSSION 

 

Direktuppkopplade oljesensorer är en teknik för att övervaka kvalitén på 
smörjoljan. Tekniken bygger på sensorer som mäter olika parametrar på oljan, 
resultatet från mätningarna sammanställs och ger en diagnos på hur oljans 
status är. Tanken är att med en bättre övervakning ska driftsäkerheten öka. 
Även underhållsarbetet förbättras då arbetet kan planeras på ett bättre sätt när 
det ges direkta indikationer på driftstatusen.  Oljesensorer kan även användas 
för att med större noggrannhet övervaka ett system som har varit 
problemdrabbat. Det kan handla om komponenter som slits fortare än vad som 
är normalt där det samtidigt är komplicerat att hitta felkällan, då kan det 
underlätta om statusen på oljan övervakas kontinuerligt.  

Enligt den information som har funnits tillgänglig har det visat att 
direktuppkopplade oljesensorer används i applikationer som fartyg, 
entreprenadmaskiner, och industrier. I dessa applikationer är det huvudsakliga 
syftet att kontrollera kvalitén på oljor. Det som avviker är vilken typ av olja som 
avses, som exempel kan smörjoljor vara intressant att övervaka ombord på ett 
fartyg medan på en industri kan hydrauloljor vara aktuellt att övervaka. 

Frågeställningarna i detta arbete har varit följande;  
Lämpliga oljesensorer för dieselmotorer ombord. 
Är tekniken beprövad och driftsäker? 
Inom vilka branscher används idag oljesensorer? 
Kan laboratorieanalysen ersättas av oljesensorer? 
Vilka fartyg är lämpligast att börja implementera tekniken på? 

Vi kom fram till att lämpliga oljesensorer för dieselmotorer ombord på fartyg 
beror på vilka egenskaper man eftersöker i sitt system för direktuppkopplad 
oljeanalysering. Detta eftersom det i dagsläget inte finns en enstaka sensor som 
täcker alla parametrar utan man får generellt sett välja vilka parametrar som 
ska mätas och välja sensorer utefter sitt beslutsunderlag. Beroende på hur 
omfattande den direktuppkopplade oljeanalysen ska vara så kan det i vissa fall 
räcka med endast en sensor, andra gånger kan man behöva komplettera med ett 
flertal.  

Vi har även undersökt om användning av direktuppkopplade oljesensorer från 
andra branscher skulle vara möjliga att implementera för användning på 
smörjoljesystem för dieselmotorer. De mest aktuella sensorerna från andra 
branscher har vi ansett vara från separatorer och hydraulik, eftersom dessa 
också är konstruerade för att analysera olja. Inga tidigare studier har gjorts 
gällande detta men vi anser att dessa rent teoretiskt sett borde fungera även på 
dieselmotorer eftersom sensorernas uppbyggnad är väldigt lika. 

Själva metoden att använda sig av direktuppkopplade oljesensorer är relativt 
ny, sensorernas grundteknik har däremot funnits en längre tid och är väl 
beprövade och kan ses som driftsäkra. Vi anser att frågan om driftsäkerheten 
ligger i detta fall hos själva systemet i sig, hur pass utvecklat det är och hur 
tillförlitligt det är. Utifrån de studier som finns och de intervjuer som har gjorts 
så tror vi att systemen som erbjuds idag är relativt driftsäkra och tillförlitliga, 
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men detta är något som kommer förbättras ju mer beprövade och utvecklade 
systemen blir. 

Direktuppkopplade oljesensorer används idag i ett flertal branscher. 
Branscherna som använder denna teknik som vi har noterat är olika industrier, 
anläggning och sjöfarten. Inom industrier och anläggning är det oftast sensorer 
för hydraulik som används, inom sjöfarten är det generellt sett sensorer för 
smörjolja som används. Branscherna som använder denna teknik gör det i 
grunden för att kostandsbespara, eftersom det alltid gäller maskiner som är 
dyra i inköp och kan medföra i dyra reparationskostnader vid haverier. 
Direktuppkopplade oljesensorer skulle även kunna implementeras på 
förbränningsmotorer i personbilar, men på grund av sensorerna och systems 
kostnad skulle detta ej vara lönsamt. 

I dagsläget så kan inte en direktuppkopplad oljeanalys fullständigt ersätta en 
landbaserad oljeanalys utfört på ett laboratorium. Med en laboratorieanalys så 
kan samtliga föroreningar i en smörjolja identifieras och mätas, däremot är det 
bara den uppsamlade smörjoljan i behållaren som kommer analyseras, alltså 
bara en liten del av den smörjolja som cirkulerar i maskinen.  

Vi anser att de mest aktuella typen av fartyg är de som inte har särskilt hög 
redundans, exempelvis större fraktfartyg med endast en framdrivningsmaskin. 
Dessa maskiner är betydligt dyrare i inköp och reparationskostnader jämfört 
med mindre maskiner och därför är det också väldigt aktuellt att investera i 
dessa maskiner med denna typen av övervakningssystem.  

Något som bör omnämnas är komplettering av andra typer av sensorer med 
direktuppkopplade oljesensorer. Precis som oljesensorer så kan även 
vibrationssensorer ge goda och tidiga indikationer på maskinens tillstånd. En 
maskin som är på väg att haverera behöver inte alltid medföra i föroreningar i 
smörjoljan. Däremot så kommer maskinens vibrationer förändras om någon 
komponent inuti maskinen lossnar eller deformeras, vilket då kan registreras av 
en vibrationssensor. Därför kan det vara intressant att undersöka vad det skulle 
innebära att komplettera ett smörjoljesystem med både oljesensorer och 
vibrationssensorer. Denna typen system finns idag inom hydrauliken vilket gör 
det ytterligare aktuellt att studera i hur det skulle fungera på en dieselmotor. 

Gällande vårt resultat med denna studien så kan detta sammanfattas som att vi 
har kommit fram till att användning av direktuppkopplade oljesensorer är ett 
väldigt bra komplement till landbaserade analyser för att få bättre övervakning 
på maskiner. Användning av denna typen av system leder till att man har god 
sannolikhet att upptäcka fel innan de utvecklas och orsakar ett större haveri. 
För mer utförliga analyser så rekommenderas fortfarande i dagsläget 
landbaserade analyser, men allt eftersom tekniken avanceras så tror vi att 
direktuppkopplade oljesensorer har goda möjligheter att en dag ersätta 
landbaserade analyser helt och hållet.  
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BILAGOR 

9.1 Kostnader för skador på huvudmaskiner 

 

9.2 Kostnader för reparationer per fartygssystem 

 

Figur 27. Reparationskostnader i snitt för olika fartygssystem. Källa: Swedish Club 

Figur 26. Kostnader för reparationer på huvudmaskiner. Källa: Swedish Club Figur 26. Kostnader för reparationer på huvudmaskiner. Källa: Swedish Club.  
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9.3 Förändring av dielektrisk konstant 

 

Figur 28. Förändring av dielektriska konstanten beroende på oljans skick. Källa: Low-cost condition monitoring 

sensor for used oil analysis. 
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