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ABSTRAKT 

Skolfartyget M/S Calmare Nyckel, som ägs och opereras av Sjöfartshögskolan i Kalmar 

används i utbildningssyfte av både blivande nautiker och maskinbefäl.  

 

Driften av NOHAB-dieseln, som används som generator, har varit problemfylld med ständiga 

och oförklarliga stopp. Det larmsystem som installerades av Oskarshamnsvarvet var högst 

bristfälligt. Larmsystemet var personfarligt då det var byggd på 230volt, dessutom var 

larmpunkterna byggda i serie med endast en stoppindikering. Avsaknaden av elritningar över 

systemet gjorde att bristerna i larmsystemet inte kunde felsökas. Dessutom fanns ingen 

indikering i kontrollrummet utan endast lokalt vid NOHAB-dieseln. 

 

Vi har gjort en nyinstallation av larmsystemet på mer personsäkra 24VDC, med samtliga 

larmpunkter parallella och med tillhörande indikering på panel, både lokalt vid NOHAB-

dieseln samt i pulpeten för god översyn av systemet. Vidare har vi gjort kompletta ritningar 

över systemet för en god överblick och möjlighet att felsöka.  

 

I rapporten beskriver vi tillvägagångssättet för problemlösningar som uppstått under arbetet 

med att skapa ett fungerande larmsystem. 

 

 

 

Nyckelord: 

Larmsystem, NOHAB, larmpaneler, ritningar, shutdown, generator. 



 

iii 

 

UNIVERSITY of KALMAR 
 

Kalmar Maritime Academy 

 

Degree course: Nautical Science / Marine Engineering 

Level:    Diploma Thesis 7,5 ETC, 

Title:   New installation of alarm system for NOHAB-diesel  

Author:  Jens Larsson, Erik Olsen, Dennis Stjernström 

Supervisor:  Lennart Bohman 

 

 

 ABSTRACT  

School ship M/S Calmare Nyckel, owned and operated by the Maritime University of Kalmar 

is used for training by both prospective merchant marine officer as well as engineers.  

 

The operation of NOHAB-diesel, used as a generator, has been problematic with frequent and 

unexplained stop. The alarm system installed by the Oskarshamn Shipyard was highly 

dysfunctional. The alarm system was dangerous to personnel when it was built on 230volt, 

furthermore were the alarm points constructed in series with only a stop indication. The lack 

of electrical drawings of the system made it impossible to trouble shot the deficiencies in the 

alarm system. Moreover, there was no alarm indication in the control room but only locally at 

the NOHAB-diesel. 

  

We have made a new installation of the alarm system with the higher personal safety 24VDC, 

with all the alarms parallel with the corresponding indication on the panel, both locally at the 

NOHAB-diesel and on the control table for good review of the system. Furthermore, we have 

made complete drawings of the system enabling a good overview and the ability to 

troubleshoot. 

 

In this report we describe the approach to the problem solutions that have emerged in the 

process of creating a functioning alarm system.  

 

Keywords: 

Alarm system, NOHAB, alarm panel, drawings, shutdown, generator. 
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Ordlista och förklaringar 

 
Brattbergare Brandsäker kabelgenomföring/kabeltätning som används i skott/väggar 

vid genomföring av kabel mellan två brandsäkra utrymmen. 

ElCad/ElProCad El ritningsprogram. 

Kabelstege Skena för upphängning av kablar. 

Kontrollrum Övervakningsrummet som är placerat i fartygets maskinutrymme. 

Plint Sockel med klämskruvar, kopplar ihop elektriska ledare.  

Pulpet Bord försett med en snedställd instrumenttavla med apparatur för man-

övrering av ett elektriskt drivet maskineri eller dylikt. I detta fall avses 

instrumenttavlan i kontrollrummet till maskin. 

Relä En strömstyrd spole med en eller flera brytare med normalt öppna 

(NO) eller normalt stängda (NC) utan styrström, dessa skiftar till 

motsatt läge vid styrström. Antal och typ av brytare skiljer sig mellan 

modeller. 

Temperaturvakt Justerbar vakt som reagerar på temperaturen och har en normalt öppen 

(NO) och en normalt stängd (NC) kontakt. 

Tryckvakt Justerbar vakt som reagerar på tryck och har en normalt öppen (NO) 

och en normalt stängd (NC) kontakt. 

Smyga Att följa upp ett system via kablar för att förstå dess funktion.  

PP Panel pulpet, larmpanel monterad på pulpeten. 

PL Panel lokal, larmpanel monterad på startskåp vid NOHABEN. 

Shutdown Engelskt ord för autostopp, stoppar maskinen vid givna larm. 

Bax stav Stav som fästes i svänghjulet för att kunna dra runt motorn. 

Baxskydd En förregling i startsekvensen som förhindrar en start av motor då bax 

staven inte sitter i sitt ställ. 
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1. INLEDNING  
Inledningsvis redovisas lite bakgrundsfakta av skolans fartyg och dess tillhörande NOHAB-

diesel och varför samt hur vi har genomfört detta projekt.  

1.1 NOHAB-dieseln ombord M/S Calmare Nyckel 

M/S Calmare Nyckel ägs av Sjöfartshögskolan i Kalmar och används i utbildningssyfte av 

både blivande nautiker och maskinbefäl.  

 
Tabell 1.1.1 Fakta om M/S Calmare Nyckel 

Längd ö.a 38,59 m 

Bredd 8,53 m 

Djupgående (sommar) 3,58 m 

Bruttoton 410 ton 

Nettoton 180 ton 

Huvudmaskin Caterpillar D 379, 8 cylindrar. 

Hjälpmaskin 2 x Lister HW6ME, 6 cylindrar. 

Varv Mandal, Norge 

Byggår 1969 

Klass DNV + 1A1 R45 ICE-C 

Signalbokstäver SLEN 

 

Ombord M/S Calmare Nyckel finns en dieselmaskin av märket NOHAB SF14RS som 

används som generator i utbildningssyfte. Likaså bedrivs smygning av system i anslutning till 

NOHAB-dieseln för systemkännedom. NOHAB-dieseln skaffades i samband med att Lars 

Kaggskolan la ner sitt gymnasieprogram för matroser och motormän och sålde då M/S 

Calmare Nyckel till Sjöfartshögskolan. I samband med att utbildningen lades ner på Lars-

Kagg försvann också deras maskinhall som hade utnyttjats av Sjöfartshögskolan. Därför köpte 

man NOHAB-dieseln som tidigare stått i ett bergrum på Muskö militärbas. Syftet var att ha 

den som laborationsmaskin för sjöingenjörerna. Den installerades sedan på Oskarshamns-

varvet 2001. 

 
Tabell 1.1.2 Fakta om NOHAB-dieseln 

Effekt: 450 hk vid 100% last. 

Varvtal: 750 varv/min 

Cylinderdiameter: 250 mm 

Slaglängd: 300 mm 

Slagvolym: 14,7 dm
3
/cyl 

Kompressionsförhållande: 1:12,45 

    

1.2 Bakgrund 

Det larmsystem som installerades av Oskarshamnsvarvet var väldigt undermålig rent 

driftsmässigt samt direkt personfarligt då den drevs av 230V. Med åren har den uppvisat 

mängder av driftstopp som ingen kunnat förklara då hela systemet varit uppbyggd i serie 

mellan larmpunkterna, det vill säga att om någon larmpunkt aktiveras så bryts hela kretsen 

och NOHAB-dieseln stoppas med endast en stoppindikering som följd. Med en sådan 

uppbyggnad är det omöjligt att säga vilket larm som aktiverats. Då NOHAB-dieseln används 

som en laborationsgenerator har dessa driftstopp stört den utbildning som bedrivits ombord.  
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1.3 Syfte 

Syftet, tillika produktmålet med detta projekt är att i enlighet med vår uppdragsgivare Egon 

Nilssons beställning, som finns att läsa i bilaga A, göra en nyinstallation av larmsystemet till 

NOHAB-dieseln så att den kan fungera driftsäkert som laborationsgenerator. De effektmål 

som kommer att vara uppfyllda efter genomfört projekt är: 

 Stabilare drift 

 Ökad personsäkerhet 

 Fler larmindikeringar för bättre övervakning av driften 

 Optimerad installation och dokumentation som ger goda möjligheter för felsökning 

1.4 Arbetets omfattning 

Arbetet med larmsystemet till NOHAB-dieseln omfattades av att göra en nyinstallation av 

larmsystemet, vilket har dokumenterats i ElProCad. De larmpunkter som redan fanns 

implementerades i vårt system. Vidare installerades larmindikeringar i kontrollrummet på 

pulpeten, förutom den tidigare placeringen lokalt vid NOHAB-dieseln. Startpanelen flyttades 

från den utsatta positionen direkt monterad på NOHAB-dieseln till en plats mer skyddad från 

olja, nedsmutsning och vibrationer. Drivspänningen i larmpunkterna ändrades från 230V till 

24V. 

 

Avgränsningen är gjord så att vi inte har installerat fler larmpunkter än de befintliga, samt att 

vi inte implementerat NOHAB-dieselns larmsystem i fartygets övriga övervakningssystem, 

utan den ses som en separat laborationsutrustning. På grund av att den anses vara just 

laborationsutrustning behövdes ingen hänsyn tas till eventuell klassning. Ny kabeldragning 

mellan kontrollrum och NOHAB-dieseln behövdes inte göra då det var förberett och indraget 

i ett annat skåp märkt NOHAB. 

 

Till största del har våra inköp gjorts på el grossistbolaget Selga i Kalmar där vi införskaffat 

allt via skolans konto under vårt projektarbete. Komponenter som dem inte haft har vi via 

Lennart Bohman fått beställa hos Bosch Rexroth. För mer utförliga prisuppgifter hänvisas till 

Bilaga B. Vi har inte behövt ta hänsyn till någon budget, utan vi har haft fullt förtroende att 

göra våra inköp hos Selga. Således har vi heller inte haft någon bokföring över våra inköp för 

granskning. 

 
Tabell 1.4.1 Inköpsfördelning i hela kronor mellan de båda återförsäljarna 

Selga 12 176 

Bosch Rexroth 702 

Total summa 12 878 

 

Ramen för detta projektarbete var 600 timmar. Tidsmässigt har de stora delarna varit att 

konstruera och dokumentera el ritningar tillsammans med att installera larmsystemet på 

NOHAB-dieseln. Tillsammans med allmän planering, sökande och inköp av komponenter, 

kontakt med försäljare och tillverkare och slutligen sammanställning av hela arbetet 

resulterade de i över 600 timmars arbetstid.  

 

 

 

 

 

. 
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Tabell 1.4.2 Arbetstidsfördelning i antal hela arbetstimmar på de olika arbetsmomenten för grupp som helhet 

Arbete ombord M/S Calmare Nyckel 250 

Ritningar och dokumentation 200 

Sökande och inköp av komponenter 30 

Möten och planering 40 

Sammanställning av arbete 80 

Totala arbetstimmar 600 

1.5 Tillvägagångssätt 

Beställningen fastslog kraven för projektet, därefter konstaterade vi vad som fanns tillgodo 

och behövde byggas. En provkörning av NOHAB-dieseln gav oss driftvärden. Larmnivåer för 

NOHAB-dieseln fick vi av Wärtsilä. Därefter hade vi allt underlag vi behövde för att 

konstruera det nya larmsystemet.  

 

Vi påbörjade en smygning av det gamla systemet för att identifiera eventuella fel, för detta 

ritade vi upp ett kopplingsschema. Det stod klart för oss vid ett tidigt skede att det var 

omöjligt att kunna utläsa något användbart, då kretsen var omöjlig att förstå till fullo. Vi lade 

därefter inte någon mer tid med det. Fanns det däremot ett fel någonstans så resonerade vi att 

det skulle enkelt kunna spåras efter att vi konstruerat och installerat ett helt nytt system.  

 

Då det fanns en ritning över befintligt kablage mellan pulpet och skåp märkt NOHAB till vårt 

förfogande säkerställde vi enbart att det stämde så att vi kunde använda detta för vårt system.  

Vi säkerställde sedan larmpunkterna så att det enkelt kunde implementeras i vårt 24V system. 

Därefter provkörde vi NOHAB-dieseln med Patrik Frick som är service tekniker ombord M/S 

Calmare Nyckel, detta för att notera driftvärden på NOHAB-dieseln samt brytfunktion och 

spänning på tillhörande regulator.  

 

Efter att vi konsulterat Wärtsilä, som numera har hand om dessa dieslar, kunde vi fastställa 

korrekta driftvärden samt nivåer för de olika larmen. Genom detta kunde vi fastslå ramarna 

för vårt system för att därefter konstruera det. Efter konstruktionen av systemet fick vi visa 

upp ritningar inför vår ämneshandledare Lennart Bohman som fick godkänna det så att vi 

kunde göra våra inköp av komponenter. Efter en första installation av startskåpet godkände 

ämneshandledaren även detta efter en simulering av systemet i en av skolans laborationssalar, 

därefter kunde vi göra den slutliga installationen på NOHAB-dieseln ombord M/S Calmare 

Nyckel. 
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2. RESULTAT 
Denna del avhandlar vårt förarbete på det gamla systemet till att fastslå ramarna för vårt 

system och slutligen en installation. 

2.1 Förarbete på befintligt system 

När vi tog på oss detta projekt och fick höra om de felyttringar som hade varit med NOHAB-

dieseln, var vår ambition enligt projektplanens första steg att ”Upprätta ritningar över 

befintligt system för att kunna felsöka” då beställaren sagt att det troligtvis inte fanns några 

ritningar. Väl ombord M/S Calmare Nyckel började vi leta efter befintliga ritningar över 

larmsystemet för att kunna sätta oss in i larmsystemets funktion. Dessvärre visade det sig 

väldigt tidigt att några ritningar inte stod att finna överhuvudtaget. Vi var ändå fast beslutna 

på att förstå dess funktion, det enda val som fanns då var att börja smyga systemet kabel för 

kabel och upprätta ett kopplingsschema. Att göra kopplingsschemat i sig var inga problem, 

men att gå från detta till ett kretsschema visade sig vara helt omöjligt, då hela startskåpet var 

fullständigt korskopplat och helt utan struktur. Efter att vi konstaterat detta valde vi att 

upphöra med vidare insatser till felsökning och upprättande av ritningar, då det bara skulle 

ödsla mer av vår tid som kunde läggas på annat. Vi resonerade att om det fortfarande fanns 

felyttringar efter att vi installerat vårt system, så skulle det enkelt gå att isolera dessa felkällor 

och reparera vid behov. 

 

Under tiden som vi smög hela systemet 

kunde vi påvisa uppenbara problem med att 

ha startskåpet direkt monterad på sidan av 

NOHAB-dieseln. Med tiden hade olja och 

smuts trängt in i de båda skåpen som 

styrsystemet var monterat i. Kablar från 

larmpunkterna var dragna in på ovansidan 

med otillräcklig tätning, vidare saknade 

båda skåpen bottenplåtar. Detta tillsammans 

fick olja och smuts att utan vidare tränga in i 

styrkretsen.  

 

 
Figur 2.1.1 Pilen visar oljan som trängt in 

Då vi skulle använda befintliga larmpunkter behövde vi enbart konstatera antal, typ och 

funktion för att vara säkra på att det inte skulle medföra några som helst problem att 

implementera dessa i vårt system. Vi fann två stycken för oljetryck av märket Danfoss kps35 

samt två stycken för temperaturen av märket Danfoss kps79. Båda är vakter och inte givare, 

så spänningsändringen skulle inte orsaka några som helst problem då en vakt inte behöver 

någon drivspänning. Den bryter eller leder spänningen då en vipparm ändrar sitt läge av en 

mekanisk kraft, i dessa fall av temperatur eller oljetryck. 

 

I och med att vi skulle ha larmindikeringar på pulpet i kontrollrummet konstaterade vi 

förutom att ledig plats fanns för detta ändamål även att två larmpaneler stod till vårt 

förfogande. Den ena av dessa två var helt urkopplat från övriga system men till den andra var 

fortfarande kablar anslutna till, Patrik Frick sa att den stod till vårt förfogande men kunde inte 

med säkerhet säga att den var bortkopplad från övriga system. Då vi inte var i direkt behov av 

båda panelerna lät vi den ena sitta kvar för att vid ett senare tillfälle smyga de anslutna 

kablarna. Den andra tog vi med oss för att söka information om, utifall vi kunde bygga 

systemet kring dessa eller enbart ha dem för larmindikeringar. 

 



 

5 

 

Kablar mellan pulpet och NOHAB-dieseln var redan dragna till ett skåp i anslutning till 

NOHAB-dieseln med tomma plintar. Det var totalt fyra kablar dragna till det skåpet. En 

matningskabel på 230V och en annan på 24VDC. De två andra bestod av en flerledarkabel på 

28 samt 7 ledare.  

 

Vid ett tillfälle bad vi Patrik Frick att provköra NOHAB-dieseln så vi på det viset kunde ta 

driftsvärden för smörjoljetryck på försmörjningspumpen samt påhängspumpen. Vidare slog vi 

fast att det behövdes en slutande funktion till magnetventilen i regulatorn för stopp av denna 

samt en spänning av 230VAC för det ändamålet. Spänningen ut från NOHAB-dieselns 

generator för varvtalsgivning mättes även upp till max 35VAC.  Då vi inte kunde finna 

lämpliga tryck och temperaturer för driften till NOHAB-dieseln kontaktade vi Wärtsilä då de 

äger NOHAB numera. De fastslog lämpliga tryck och temperaturer för både drift, larm och 

shutdown, detta står att finna i bilaga C. Allt detta totalt gav oss tillräckligt med underlag för 

att konstruera ett helt nytt system som uppfyller samtliga kriterier ställda av vår 

uppdragsgivare Egon Nilsson. 

 

2.2 Nya larmsystemet 

Nedan följer vårt förfarande från planeringsstadiet till en installation av det nya larmsystemet. 

 

2.2.1 Beslutsunderlag 

De kriterier som ställdes på det nya systemet var: 

 

Kabeldragning till märkt plint i kontrollrum. 

Samtliga larmpunkter kontrolleras. 

Inkoppling av panel i kontrollrum. 

Larmen skall vara parallellkopplad, inte i serie som det är nu. 

Arbetet skall dokumenteras i EL-Cad-ritning. 

Larmen skall kopplas på 24Volt. 

Autostopp på hög kylvattentemp och lågt smörjoljetryck. 

Resterande punkter bara larm. 

 

I och med att vi skulle använda de befintliga larmpunkterna behövde vi konstatera funktion 

och huruvida vi kunde använda dem i vårt system, och vi förstod direkt att det inte skulle 

orsaka några problem. Det vi inte visste var skicket på dem och om vi kunde återanvända 

dem. Då NOHAB-dieseln fortfarande används i undervisningen, ville vi inte börja bryta upp 

befintligt system och undersöka detta. Då det ännu skulle dröja länge tills en nyinstallation var 

på gång. När det var dags för kalibrering vid installation skulle det ändå visa sig, samt att 

dessa vakter var lagervaror så någon tid att spilla såg vi inte vid ett eventuellt fel. 

 

Då kriteriet var ett system på 24V valde vi ett system på 24VDC i stället för 24VAC av 

personsäkerhet. De komponenter som skulle behövas ut i systemet var magnetventilen för 

startluften då den var anpassad för 230VAC. Magnetventilen i regulatorn som står för stoppen 

av NOHAB-dieseln drevs av 230VAC, den kunde vi däremot inte byta ut till 24VDC då den 

sitter inne i regulatorn. Kriteriet var ändå att larmpunkter skulle kopplas på 24Volt. Då 

larmpunkterna var helt passiva och utan matning var dessa inga problem.  

 

Placeringen av det nya startskåpet var främst med tanke på den minst utsatta platsen men ändå 

i direkt anslutning till NOHAB-dieseln. Vi rådfrågade Patrik Frick om detta och han fick ge 

oss sitt samtycke om en bättre plats. kriteriet som han ville ha igenom var att startskåpet även 
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skulle möjliggöra att starta NOHAB-dieseln och samtidigt nå den manuella stopp spaken på 

NOHAB-dieselns förliga styrbordssida allt för att kunna göra en mer kontrollerad 

varvtalshöjning då NOHAB-dieseln ibland står still väldigt länge och är förhållandevis kall. 

En omplacering av denne medförde att ett stag fick svetsat i underdurken samt fästas i 

tryckluftsröret för stabilitet. 

 

Till vårt system behövdes en matarkabel på 230VAC samt en flerledarkabel på totalt nio 

ledare för larmpanelen och nödstopp, båda på pulpeten. De enda två förutom en matarkabel, 

som redan vara framdragna och som stod till vårt förfogande var två stycken kablar, en på 28 

ledare och en på 7 ledare. Då vi behövde 9 ledare till vårt system var vi bundna till kabeln 

med 28 ledare. Detta var ändå en bra idé med hänsyn till en framtida inkoppling till övrigt 

larmsystem. Detta val var även med hänsyn taget till tillgängligheten i pulpeten och 

svårigheterna att dra ny kabeln genom skottet. Att börja med att dra ur den stora kabeln ur 

pulpeten ansåg vi som direkt riskabelt för övriga system inkopplade i pulpeten då detta inte 

kan beskrivas som något annat än ett ”ormbo”, skicket i pulpeten är allt annat än bra. Med all 

problematik och fara det skulle orsaka ansåg vi det som totalt vanskligt att ha att göra med. 

Som om inte pulpetens skick inte var nog, insåg vi även problemen med att dra en ny 

Brattbergare genom skottet, då tillgängligheten var synnerligen dålig och skulle medföra en 

rätt stor rivning av paneler inne i kontrollrummet och utanför, för att ens kunna komma åt 

den.  

 

Valet att använda två av de totalt fyra kablarna som redan var framdragna till det tomma 

skåpet märkt NOHAB var rätt givet efter denna undersökning av problematiken. Samtidigt 

skulle det innebära ett tomt skåp med en 7 ledar kabeln och en 24VDC matning. Med i åtanke 

var även att samma 24VDC matning även bistod gasturbinen ombord. Även här hade vi ingen 

tanke på att rensa ur pulpeten från onödiga kablar med tanke på skicket i pulpeten. Med tanke 

på att det fanns två stycken matningar som vi behövde till vårt system en på 230VAC till 

regulatorns stopp funktion samt 24VDC till styrsystemet och larmpunkterna så skulle vi 

egentligen kunna använda dem båda. Fast efter rådfrågning av Håkan Gustavsson, beslutade 

vi att enbart ha en matning till vårt system på 230VAC och transformera ner spänningen till 

24VDC där det behövdes. Allt för att isolera vårt system från fler spänningsmatningar. 

 

2.2.2 Konstruktion av systemet 

Steg två i vår projektplan var att ”Upprätta ritningar på nytt system med funktions-

beskrivning och få det godkänt”. Efter att funktionen av dessa två larmpaneler som vi skulle 

använda som larmindikeringar, en på pulpeten och en på startskåpet, stod klart för oss valde vi 

att bygga kring dessa. Vi ville ha ett enkelt och överskådligt system med klar struktur. 

Panelerna är utrustade med utgångar som kan aktiveras på vald ingång. Genom att utnyttja 

denna funktion skulle vi komma ifrån ett stort antal reläer som enbart skulle bygga ut 

systemet och minska på den överskådlighet och enkelhet vi ville åt, däremot skulle inte 

robustheten i systemet minska då dessa paneler är högst pålitliga. Genom ett enklare system 

ges en väldigt stor möjlighet att felsöka vid eventuella problem i framtiden. 

 

Då panelernas funktion var fastslagen satte vi oss gemensamt ner som grupp och hade långa 

diskussioner hur vi på bästa sätt skulle lösa det. När väl kretsschemat var fastslaget satt två av 

medlemmarna i gruppen och skissade på ett kopplingsschema med en optimerad layout för en 

enkel och logisk uppbyggnad av skåpet, så att utomstående med kompletta ritningar enkelt 

skulle kunna felsöka vid uppkomna fel i framtiden. All dokumentation i form av el ritningar 

skedde i en av skolans datasalar i programmet ElProCad. Då ritningarna var färdiga med 

tillhörande funktionsbeskrivning fick vi visa upp dessa för vår ämneshandledare som gav oss 
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sitt klartecken för en fortsättning.  All väsentlig dokumentation av systemet infördes i två 

separata pärmar för god översikt, dessa pärmar motsvarar bilaga C.  

 

Vi behövde inte ta hänsyn till någon budget för vårt projekt utan vår ämneshandledare gav oss 

fullt förtroende när vi gjorde våra inköp hos elgrossisten Selga i Kalmar, där vi nästan 

uteslutande gjorde våra inköp. Dom får komponenter som inte Selga hade i sitt sortiment 

beställde vår ämneshandledare efter våra önskemål hos Bosch Rexroth. 

 

2.2.3 Systemuppbyggnadsbeskrivning 

Beskrivningen som följer här är tämligen förenklad och ger enbart en förståelse för hur själva 

systemet är uppbyggt. Se bilaga C för beskrivning av elritningar och komponenter. 

  
Tabell 2.2.3.1 De olika larmen med tillhörande nivå och funktion 

Namn Funktion  Nivå 

1. HT Larm Indikerar/Siren 75°C 

2. OT Larm Indikerar/Siren 2 Bar övertryck 

3. HT Shutdown Indikerar/Shutdown 80°C 

4. OT Shutdown Indikerar/Shutdown 1 Bar övertryck 

5. Övervarv Indikerar/Siren  

6. Stop Indikerar/Shutdown Endast på PL 

 

Hela systemet är matad av 230VAC beroende på regulatorns stoppventil, resterande styrkrets 

är transformerad ner till 24VDC för personsäkerheten. 

 

Panelerna matas av 24V men matar i sin tur en plint på 11V där spänningen går parallellt ut 

till samtliga larmpunkter, samtliga larmpunkter är slutande vid larm, vid larm går signal 

vidare in på plint i startskåp där den delas upp parallellt och går in på varsin panel på 

motsvarande ingång. Panel på pulpet, PP, är helt passiv och endast indikerande. Lokala 

panelen, PL, använder däremot sin utgång för att dra reläet samt siren vid larm.  

 

Startsekvensen omfattas av två olika förreglingar, en genom en spänningsövervakare som 

bryter den kretsen när varvtalsgeneratorn kommer över startvarvtalet, i själva verket 15V 

denna krets är till för att skydda startmotorn att bli aktiverad när svänghjulet snurrar för fort. 

Den andra förreglingen är genom reläets NC ingång som bryter den kretsen när reläet är 

draget på grund av shutdown eller aktiverade nödstopp. 

 

De två nödstopp som finns på startskåpet respektive pulpeten ligger utanför panelens stopp 

funktion och drar reläet oavsett. Någon förregling av larm för oljetryck vid start behövs inte 

då försmörjningspumpen bistår med tillräckligt oljetryck för vanligt drift. En indikering som 

vi lagt till i vårt system är för övervarv. Övervarvsskyddet i sig är inbyggt i NOHAB-dieseln 

och när den aktiveras går en ledstång ut och aktiverar en slutande kontakt. 

 

2.2.4 Simulering 

Efter en gedigen planering och noga upprättande av elritningar gjorda i ElProCad påbörjades 

en uppkoppling av startskåpet. All koppling av startskåpet skedde ombord M/S Calmare 

Nyckel, av endast en medlem för att undvika små felaktigheter och för att få hela den 

elektriska inkopplingen enhetlig. Hela tiden bitvis in i installationen mättes systemet 

kontinuerligt av med multimeter för att undvika eventuella felkopplingar. När startskåpet stod 

klart gjordes en sista mätning. Ett tillägg till projektplanen var att vi insåg värdet av att 

spänningssätta skåpet och utföra en noggrann simulering av systemet för att vara helt säker på 
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att funktionen överensstämde med våra förväntningar och att all inkoppling skett på ett 

korrekt sätt. Detta innan en inkoppling på NOHAB-dieseln kom på tal, detta instämde även 

vår ämneshandledare, som ville se simuleringen och godkänna den. 

 

Simuleringen utfördes i en av el laborationssalarna på sjöfartshögskolan. Där kopplade vi upp 

startskåpet och använde vanliga tryckknappar för att simulera våra larmpunkter och baxskydd. 

Som varvtalsgenerator och för att prova ut och justera in spänningsövervakaren, som används 

som förregling, använde vi en spänningsregulator. Den pneumatiska magnetventilen 

kopplades även in för att se när den drog. Vi simulerade inte regulatorns magnetventil utan 

mätte endast upp spänningen då reläet drog. Simuleringen gick precis som väntat och utan 

felaktigheter, vi provade varje tänkbar kombination av fel och knapptryckningar utan att 

kunna påvisa några svagheter i systemet som vi inte tänkt på. Lennart Bohman gav oss sitt 

godkännande efter detta och vi var nu klara för en installation på NOHAB-dieseln. 

 

2.2.5 Installation av systemet 

Steg tre i vår projektplan var att ”Utföra installationen av larmsystemet samt kalibrera 

givare”. Vid detta skede delades uppgifterna in mellan oss tre genom, ny kabeldragning och 

mekaniskt arbete, till inkoppling av skåp från larmpunkter och pulpet, samt kabeldragning och 

kalibrering/funktionskontroll av larmpunkter.  

 

Innan vi påbörjade en rivning av befintligt system säkerställde vi att NOHAB-dieseln inte 

skulle köras den närmaste tiden, utifall något oväntat skulle inträffa som i sin tur skulle 

inverka på den bedrivna utbildningen ombord. Då vi valde att vänta med en kontroll av 

befintliga larmpunkterna med hänsyn tagen till att inte bryta upp befintligt system, visste vi 

heller inte om dessa var rätt kalibrerade eller ens fungerade. Vi hade ändå resonerat att dessa 

komponenter var lagervara och om det skulle visa sig att det var fel på dessa skulle en 

leverans ske tämligen omgående. När rivningen väl påbörjades togs larmpunkterna för 

temperatur ner och utprovades i en av lektionssalarna på sjöfartshögskolan, de visade sig att 

de var lite felvisande men väl fungerande. Kalibrering på dessa utfördes i enlighet med värden 

vi fått av Wärtsilä. 

 

 
Figur 2.2.5.1  Kalibrering av temperaturvakt 

 
Figur 2.2.5.2  Kalibrering av temperaturvakt 

 

Även kalibrering av oljetryckvakterna utfördes i enlighet med värden vi fått av Wärtsilä, 

dessa behövde inte tas ner utan endast kopplas upp med tryckgivarinstrument ombord. Allt 

gammalt kablage runt NOHAB-dieseln revs ut och nyinförskaffat kablage sattes upp på 

kabelstegar med tillhörande uppmärkning på både kablage och larmpunkter för god översyn. 

De enda kablar som återanvändes var mellan pulpet och startskåp, en för matning och en som 

signalkabel. Även här utfördes installationen stegvis med sökning av multimeter för att 

undvika felkopplingar. Helt installerat provades samtliga funktioner och larmpunkterna 

byglades, de vill säga att man på givaren kopplar förbi en normalt öppen kontakt så att 
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signalen kan gå vidare in till larmpanel, för att simulera uppkomna fel. Efter allt detta stod 

bara en provkörning kvar på agendan för att säkerställa funktionen. 

 

2.2.6 Provkörning 

Det fjärde och sista steget i vår projektplan var ”Testkörning och utprovning av systemet”. 

Efter att installationen var färdig och simuleringen gjord i den utsträckningen det var möjligt, 

behövdes en provkörning av NOHAB-dieseln för att slutligen kontrollera dess funktion. 

Provkörningen utfördes med Egon Nilsson och Patrick Frick. Ett problem som uppdagades 

direkt vid start var att den tryckluftsdrivna startmotorns kugghjul, som driver runt svänghjulet 

inte ville kopplas ur då man släppte startknappen. Vi förstod dock snabbt vad felet berodde 

på. Felet bestod i att då vi var tvungna att byta ut den pneumatiska magnetventilen från en 

matning på 230VAC till 24VDC så hade vi via Selga som vi gjort i princip alla våra inköp 

hos, fått fel typ av ventil. Vid start släpper ventilen igenom luft som i sin tur skjuter in en axel 

med ett kugghjul som greppar tag i svänghjulet och driver runt det. Efter start så stänger 

ventilen luftflödet och för att axeln ska gå tillbaka till sitt normala läge måste det trycket 

släppa, då vår ventil inte hade en automatisk avluftning för detta, så låg kugghjulet fortfarande 

emot svänghjulet. Vi kunde bara konstatera detta missöde då, och beställa en ny magnetventil 

vid senare tillfälle.  Vi valde att fortsätta vår provkörning efter detta missöde, genom att 

manuellt släppa trycket. Driften fungerade därefter fullt ut till vår belåtenhet. Några dagar 

senare efter att vi fått rätt magnetventil provkördes NOHAB-dieseln på samma sätt igen och 

denna gång fungerade starten och driften enligt plan. 
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3. SLUTSATS  
Det befintliga larmsystemet var under all kritik med en högst oprofessionell installation utan 

någon som helst dokumentation. Systemet som sådant uppvisade en väldigt ostabil drift och 

får anses som direkt personfarlig med en larmkrets på 230V. Vi avsåg förbättra larmsystemet 

på M/S Calmare Nyckel för att höja den personliga säkerheten för blivande ingenjörer och 

användare av NOHAB-dieseln. Vidare ville vi utveckla larmsystemets stabilitet och dess 

larmindikeringar. Vår uppdragsgivare Egon Nilsson har i enlighet med beställningen godkänt 

projektarbetet, denna står att finna i bilaga A. 

 

Vi avvek från projektplanen vid två tillfällen, den första var att ”Upprätta elritningar över 

befintligt system för att kunna felsöka”. Då det i praktiken visade sig vara omöjligt att 

upprätta elritningar av värde fick vi lägga den delen vid sidan och istället koncentrera oss på 

annat. Så här i efterhand var det onödigt ambitiöst att ens göra en felsökning då vi ändå 

behövde riva ur det gamla systemet då en nyinstallation var det enda sättet att uppfylla 

beställningen, men vid den tidpunkten var det också ett sätt att förstå sig på uppbyggnaden av 

ett larmsystem. Den andra avvikelsen var att vi tillade en grundlig simulering av systemet 

med vårt startskåp spänningssatt för att säkerställa funktion och inkoppling, något som också 

blev ett krav av vår ämneshandledare för vidare inkoppling på NOHAB-dieseln.  

 

Dessa två avvikelser beror på att vi tog för lättvindigt på projektplanen vid projektets 

begynnelse. Detta har för vår del inte inneburit några problem alls då projektet är väldigt 

lättöverskådligt ändå, men har helt klart kunna inneburit merarbete vid större projekt. En 

lärdom att ta vid eventuella större framtida projekt är att ta god tid på sig vid starten för att 

strukturera och hinna tänka igenom förfarandet så att eventuella avvikelser lättare kan noteras. 

 

 

För att påvisa de uppenbara skillnaderna i installationskvaliteten visas slutligen några bilder 

nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Figur 3.1 Gamla installationen 

 
Figur 3.2 Nya installationen 

 
Figur 3.3 Gamla placeringen 

 
Figur 3.4 Gamla placeringen vid gul pil och ny 

placering till höger 
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4. KÄLLFÖRTECKNING  
Nedan återfinns källorna för både fakta och bilder. 

4.1 Källor 

Danfoss, tryck och temperaturvakter, http://www.danfoss.com/Sweden/  

(2009-02-13) 

 

Imsab, larmpaneler, http://www.imsab.se/  

(2009-02-13) 

 

Sjöfartshögskolan i Kalmar, http://www.hik.se/sjofart/  

(2009-02-13) 

 

Carlo Gavazzi, spänningsregulator, http://www.support-carlogavazzi.se/  

(2009-02-13) 

 

NOHAB-dieselns historia, Patrik Frick 

 

Tufvassons, transformator, http://www.tufvassons.se/ 

(2009-02-13) 

 

BoschRexroth, pneumatisk magnetventil, 

http://www.boschrexroth.se/country_units/europe/sweden/sv/index.jsp 

(2009-03-03) 

 

Novum, skärmad kabel, http://www.abnovum.se  

(2009-03-03) 

 

4.2 Bildkällor 

Figur Bild Källa 
2.1.1 Pilen visar oljan som trängt in Eget foto/Jens Larsson 

2.2.5.1 Kalibrering av temperaturvakt Eget foto/Jens Larsson 

2.2.5.2 Kalibrering av temperaturvakt Eget foto/Jens Larsson 

3.1 Gamla installationen Eget foto/Jens Larsson 

3.2 Nya installationen Eget foto/Jens Larsson 

3.3 Gamla placeringen Eget foto/Jens Larsson 

3.4 Gamla placeringen vid gul pil och ny  Eget foto/Jens Larsson 

 placering till höger  
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5. BILAGOR 
Här nedan följer bilagorna för projektet. 

5.1 Bilaga A Beställning och utvärdering 
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5.2 Bilaga B Inköp 
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5.3 Bilaga C Pärm för larmsystemet 

Här under ligger samtlig dokumentation som vi sätter in i två separata pärmar. 

 

5.3.1 Funktionsbeskrivning och lathund 

 

Funktionsbeskrivning NOHAB 
 

För att starta larmskåpet vrider man på säkerhetsbrytaren lokalliserad i skåpets vänstra hörn. 

När skåpet är spänningsatt lyser en gul indikeringslampa på skåpet. 

 

För att få startvilkor för NOHAB motorn krävs det att bax spaken måste sitta i dess ställ och 

aktivera sensorn samt att varken icke kvitterade shutdown larm eller nödstopp får ligga i.  

 

Vid start så kommer larmen för smörjoljetryck (Larm 2 och Larm 4) att ligga i tills 

försmörjningspumpen startas och då kan man sen återställa alarmen och få starttillstånd. 

 

När starttillstånd är ok och shutdown alarmen inte lyser så kan man trycka in start knappen.  

 

Maskin kan startas med de vanliga larmen liggandes i men inte med icke kvitterade shutdown 

larm. 

 

När maskin är igång kan den stängas av på flera sätt, delvis via någon av shutdown larm 

punkterna. Dessa är oljetryck samt kylvatten temperatur. Om maskin stängs ner av dessa larm 

kommer dem att ligga och blinka och på så sätt kan man se vilket av larmen som orsakade 

stoppet. Larm som kvitterats men som fortfarande ligger i, lyser med fast sken, dessa 

försvinner när normala driftvärden återfås. När larmen kommer börjar även sirenen att blinka 

med blått ljus och en ljudsignal kommer att sätta igång. Sirenen är endast aktiv vid larm och 

inte shutdown larm. 

 

Det finns även två nödstopp utplacerade ett inne i kontrollrummet och ett lokalt på skåpet. 

Dessa måste återställas efter att dem tryckts in. 

 

Det finns en stoppknapp på skåpet. 

 

Om maskin går upp på för högt varvtal så finns det en mekanisk stoppfunktion i maskin men 

det finns indikering på att denna har aktiverats. (Larm nr 5). 

 

Panelen i kontrollrummet är inte nödvändig att resetta då den endast är indikerande och inte 

har något med funktionen på själva larmet.  

 

Namn Funktion Nivå 

1. HT Larm Indikerar/Siren 75 ° c 

2. OT Larm Indikerar/Siren 2 Bar Ö.T. 

3. HT Shutdown Indikerar /Shutdown 80 ° c 

4. OT Shutdown Indikerar /Shutdown 1 Bar Ö.T. 

5. Övervarv Indikerar/Siren Enligt Maskintillverkare 

6. Stop Indikerar/Shutdown Endast på lokal panel 
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Lathund NOHAB Larm 
 

Start 

1. Starta skåpet genom att vrida säkerhetsbrytaren i vänstra hörnet till läge 1 

2. Tryck reset så blinklarm, siren och alarm signal försvinner. 

3. Starta försmörjningspump och vänta tills larmen försvinner. 

4. Se till att nödstoppen är i rätt läge samt att bax stången är i sitt ställ. 

5. Tryck Start på skåpet. 

Stop 

1. Tryck in någon av de tre stopp knapparna. 

 

 

 
Panel LLC-10 

Felsökning 

Fråga: Skåpet är spänningslöst? 

Svar: Kontrollera att säkerhetsbrytaren är i rätt läge samt dvärgbrytaren i skåp AN är på.  

Fråga: Inget händer när man trycker start? 

Svar: Kontrollera så att panelen inte har något shutdown larm indikerande och att bax 

stången är i rätt läge och att båda nöd stoppen är i rätt läge. 

Fråga: Går det att göra ett funktionstest för att se att allt är okej med larm-systemet ? 

Svar: Ja genom att trycka TEST knappen på panelen så testar den alla larmingångar med 

tillhörande lampor samt utgångsreläer men detta test görs endast när maskin är 

STILLASTÅENDE då den också testar utgångarna vilket stänger ner maskin. 
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5.3.2 Elritningar 
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5.3.3 Komponenter 
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5.3.4 Driftvärden och larmnivåer på NOHAB-dieseln 
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