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Abstrakt
Detta examensarbete gjordes i samarbete med Logset Ab, ett inhemskt företag som
tillverkar skogsmaskiner. Logset designar, utvecklar, tillverkar och utför service av deras
skotare, skördare och skördaraggregat. Logset använde sig även av egna programvaror
för att kontrollera maskinerna.
Syftet med arbetet var trefaldigt, huvudsyftet var att ta reda på om det fanns lönsamhet
i att påbörja analysering av oljan i Logsets maskiner. Ett delsyfte var att forska i möjlig
utrustning och metoder, som kunde användas för utförandet av oljeanalyseringen. Det
sista syftet var att ta fram riktvärden för hur kontaminerad en olja fick vara före den
ansågs vara av dålig kondition och skulle bytas.
Endast ett av dess syften blev klart i arbetet och det var forskningen i möjlig utrustning
för utförandet av oljeanalysering. I slutskedet av arbete konstaterade man att
lönsamheten i anskaffandet av egen utrustning inte gick att beräkna, eftersom man inte
visste hur ofta denna tjänst skulle utnyttjas av kunder.
En handlingsplan för att ta reda på nyttan hos oljeanalysering gjordes åt företaget, som
kunde tas i bruk när företaget valde att påbörja analyserandet av oljor. Detta gjordes för
att kunna uppnå huvudsyftet med arbetet genom fortsatt arbete.
Resultatet av arbetet gav en uppdatering på möjliga verktyg och sätt att utföra
oljeanalysering, som Logset kunde ha som grund när de vill införa oljeanalysering som
ett förebyggande underhållskoncept av deras maskiner, samtidigt som det gav en
handlingsplan för att ta reda på nyttan med oljeanalysering.
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Tiivistelmä
Tämä opinnäytetyö on tehty yhteystyössä Logset Oy:n kanssa. Logset on kotimainen
yhtiö, joka valmistaa, suunnittelee, kehittää, ja huoltaa ajokoneita, harvestereita ja
hakkuupäitä. Logset käyttää myös omia käyttöohjelmia pitääkseen koneensa
optimoituna.
Työn tarkoitus oli kolmiosainen. Päätarkoitus oli ottaa selvää, olisiko öljynanalysointi
Logsetin koneissa taloudellisesti kannattavaa. Toinen tarkoitus oli tutkia mahdollisia
laitteita ja menetelmiä, joita voitaisiin käyttää öljyn analysoinnin suorittamiseen. Kolmas
tarkoitus oli selvittää raja-arvot öljyn likaantumisen maksimimäärään, ennen kuin öljyn
tulisi vaihtaa.
Vain yksi työn tarkoituksista selvisi, ja se oli mahdollisten öljyanalyysien suorittamiseen
tarkoitettujen laitteiden tutkimus. Loppuvaiheessa työstä todettiin, että kannattavuus
omien laitteiden hankinnasta ei voitu laskea, koska ei tiedetty kuinka usein asiakkaat
käyttäisivät tätä kyseistä palvelua.
Yritykselle tehtiin toimintasuunnitelma selvittääkseen öljyanalyysin hyöty. Suunnitelma
voidaan ottaa käyttöön jos, ja kun, yritys päättää aloittaa öljyn analysoinnin. Tämä
suunnitelma tehtiin päästääkseen työn päämäärään jatkuvan työn kautta.
Työn tulos antoi tietoa mahdollisista työkaluista ja tavoista suorittaa öljyanalyysejä, joita
Logset voi käyttää pohjana, kun he haluavat ottaa käyttöön öljyanalysoinnin osana
koneiden ennaltaehkäisevää huoltokonseptia. Työ antoi myös toimintasuunnitelman,
joka selvittää öljyanalysoinnin hyödyt.
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Abstract
This bachelor’s thesis was made in cooperation with a domestic company specialized in
forest machines called Logset Ab. Logset designs, develops, manufactures and maintains
forwarders, harvesters and harvester heads. Beyond that Logset uses their own software
for controlling their machines.
The aim of this thesis was threefold, the main aim was to find out if there were any
profitability of oil condition analysis of their machines. A sub aim of the thesis was to
research available equipment and methods used for performing oil analysis. Another sub
aim was to generate benchmarks for how contaminated an oil could be, before being
classified as too contaminated and in need of an oil change.
Only one of these aims were reached in this thesis, and that was the research in available
equipment and methods for performing oil analysis. At the end of the project, the
conclusion was made that, there were at this point no profitability in acquiring
equipment used by Logsets own personnel, without knowing how often this service
would be used by customers.
A course of action was made for when the company decided to implement oil analysis.
This course of action was made, so that the main aim of the project could be achieved
during further work.
The results of this project gave Logset an update on equipment and methods that could
be used when Logsets decides to start analyzing oils as a preventive maintenance
concept, as well as giving Logset a course of action for defining the benefit of oil analysis.
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1 Inledning
Hösten 2019 fick jag erbjudandet att studera möjligheter för utförande av oljeanalyser hos
företaget Logset Ab. Arbetet handlar i stora drag om att ta reda på om Logset skall skaffa
egen utrustning för utförande av oljeanalyser, eller om man ska anlita ett externt
laboratorium för utförandet av oljeanalyserna. Förutom att studera hur oljeanalyserna utförs,
ska det även tas reda på, hur oljeprovtagningen ska göras på ett vettigt sätt och ifall kunderna
kan utföra provtagningen själva eller om servicemän krävs för uppgiften.

1.1 Bakgrund
Vid påbörjandet av examensarbetet togs inga reguljära oljeprover efter att maskinen hade
lämnat fabriken, ifall kunderna inte själva utförde oljeanalyser. Logset ville få mera
information över hur oljans kondition och renlighet förhöll sig till hur länge en maskin
använts, och på samma gång försöka eliminera behovet av att ha intervallbaserade oljebyten.

1.2 Syfte
Syftet med arbetet var att få en bättre kunskap om hur oljans kondition förändras under den
tid som oljan används. Med detta ville man undersöka möjligheten att minska
underhållskostnader, genom att förlänga intervallen mellan oljebyten. Med kunskap om hur
oljornas kondition försämras med tiden, kan Logset få reda på om det finns tillverkningsfel
hos en del av de inköpta komponenterna, och samtidigt kan man lova kunderna aningen
högre tillgänglighet.
Ett delsyfte med examensarbetet var att fundera ut hur servicemontörerna kan utföra oljeprov
i Logsets egen servicehall, såväl som ute på fält. Detta innebar att forska i tillgänglig
mätutrustning för oljeprovtagning, om mätutrustningen är portabel, vad som krävs för att
utföra oljeprovtagning samt pris för utrustningen.
Ett annat delsyfte var att vid behov, ta fram riktvärden, som kan bifogas med en
instruktionsmanual, för att alla servicemontörer ska ha nytta av mätutrustningen. Beroende
på vilken mätutrustning som införskaffas till Logset, väger behovet av detta delsyfte olika
tungt eftersom vissa utrustningar kommer med tillhörande anvisningar och riktvärden,
medan andra saknar dessa. Om resultatet visar att oljeproven skall skickas in till ett labb,
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finns inte längre ett behov av riktvärden för oljeanalyser, istället får man dessa värden direkt
från labbet.

1.3 Avgränsningar för oljeanalyser
Arbetet avgränsades till hydrauloljor och växellådsoljor av tillverkaren Neste, eftersom
dessa är de oljor som används internt vid Logsets fabrik. Om den tillverkade maskinen är
beställd till annorlunda klimat, kan dessa oljor ändra, eftersom man i varmare klimat
använder oljor med lägre viskositet. Växellådsoljan som används är Neste Axle 80W-90 och
hydrauloljan som används är Neste Hydraulic 46 Super eller Neste Hydraulic 32 Super.
Orsaken till att arbetet begränsas till dessa oljor, är på grund av mängden olja som byts ut
vid en service. Volymen växellådsolja som byts varje 2000 timmar är 120-140L, och
mängden hydraulolja som byts är 140-160L
Vid planeringen av hur oljeprov tas, avgränsas arbetet till skotare. Skördarna ändrar mycket
i utseende beroende på modell och tillverkningsår och därför är det bättre att påbörja arbetet
på skotarna, eftersom allt material från detta arbete går att applicera på de flesta skotare,
oberoende modell och tillverkningsår.

1.4 Företagsbeskrivning
Oy Logset Ab är ett inhemskt företag som tillverkar traditionella ”såga till längdenskogsmaskiner” och skördaraggregat. Logsets huvudkontor är beläget i Kvevlax, 10 km norr
om Vasa. Logset har också en fastighet för service- och reservdelsförsäljning belägen i
Gamla Vasa.
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Figur 1: Logsets fabrik i Kvevlax.
Företaget grundades 1992 med tanken att upprätthålla service- och reservdelsförsäljning för
de drygt 500 Norcar maskinerna som tidigare hade tillverkats i samma fastighet. År 1993
lanserade Logset sin första egna skördare av modellen 500H som var utrustat med
skördaraggregatet Logset 5–55.
Vid tidpunkten för påbörjandet av arbetet hade Logset närmare 100 anställda, varav 13 var
belägna i Gamla Vasa, två hade hand om fältservice i östra och södra Finland, fyra personer
hade hand om Logsets dotterbolag i Canada och de resterande var belägna vid huvudkontoret
i Kvevlax. Logset hade återförsäljare runt om i världen och hade sedan juli 2019 ett
dotterbolag i Kanada som tillhandahöll försäljning och teknisk support i Amerika, Australien
och Japan.

1.5 Produktsortiment
Logsets produktsortiment består av sju skördare, sju skotare samt sju skördaraggregat.
Skotarens uppgift vid skogsavverkning, är att transportera virke ut ur skogen, så att virket
blir tillgängligt för transport med stockbil. Utav skotare, skördare och skördaraggregat, är
det skotaren som säljs mest i Finland. De sju olika modellerna av skotare, fungerar på samma
vis, men storleken och motoreffekten hos maskinerna varierar. Den minsta skotarmodellen
4F GT, med en lastkapacitet på 10 ton, är designad för att vara smidig och inte påfresta
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marken. Dessa egenskaper lämpas bäst vid en gallring, var man är tvungen att ta hänsyn till
de kvarlämnade träden. Den största skotarmodellen, 12F GT, med en lastkapacitet på 20 ton,
lämpar sig bäst för slutavverkning. Den betydligt större lastkapaciteten, starkare kranen och
större motorn, gör att maskinen blir klumpigare och ger ett högre marktryck vid körning,
men höjer samtidigt effektiviteten vid skotning av virket. I figur 2 visas en skotare av modell
8F GT.

Figur 2: Logset 8F GT
Skördarens uppgift är att fälla, kvista och aptera träden i längder, enligt virkesuppköparens
krav. På samma sätt som skotarna, är skördarmodellerna av olika storlek och motoreffekt
beroende på vilket huvudändamål de används till. En maskin som används exklusivt vid
gallringar, har inget behov av mycket kraft och en tung basmaskin för att utföra arbetet.
Däremot en maskin som används till slutavverkningar, kräver mera effekt för att klara av att
fälla de större träden. Det krävs även en tyngre basmaskin för att hålla maskinen stadig vid
fullt expanderad kran. I figur 3 visas en Logset 12H GTE Hybrid.
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Figur 3: Logset 12H GTE Hybrid
Skördaraggregaten, som monteras på skördaren, är den del av skördaren som fäller, kvistar
och apterar träden. Det minsta skördaraggregatet, TH45, har en max fällningsdiameter på
550 mm, och det största aggregatet TH95 har en max fällningsdiameter på 900 mm. TH95:an
är konstruerad för bandburna grävmaskiner med hög lyftkraft och hög svängkraft.

1.6 Disposition
Här förklaras vad som presenteras i de olika kapitlen.


I det första kapitlet presenteras arbetets bakgrund och syfte. Företaget som arbetet
gjorts i samarbete med, presenteras också i det första kapitlet.



I det andra kapitlet förklaras teorin som lägger grunden för hela arbetet.



Det tredje kapitlet beskriver hur de praktiska delarna av arbetet har utförts.



I det fjärde kapitlet redogörs resultatet av arbetet.



I det femte kapitlet skrivs en diskussion om examensarbetet, var egna tankar kring
arbetet, och förslag till fortsatt arbete presenteras.
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2 Teori
I teorikapitlet redogörs den teori som lägger grund för arbetet. Här redogörs termen
smörjoljor och en del information om oljorna som arbetet avgränsas till, men den största
delen av teorin i arbetet berättar om vad som definierar en oljas kondition, och hur den
optimala provtagningspunkten framtas och hur utförandet av provtagningen görs.

2.1 Allmänt om smörjoljor
Vid användande av termen smörjoljor, syftar man på alla smörjmedel i flytande form. De
smörjoljor som upptas i detta arbete är mineraloljor, som tillverkas genom raffinering av
destillat eller delar av rester som fås direkt ur råoljan.
Smörjoljor tillverkas av den mer viskösa delen av resterna, som lämnar vid utvinning av
lättoljor genom destillering. (Wills, 1980, pp. 9-10).

2.1.1

Neste Axle 80W-90

Växellådsoljan som används i skogsmaskinernas boggilådor, nav, växellåda och kran fot, är
Nestes Axle 80W-90. Denna olja är tillverkad för att användas året runt och i system som
kräver att oljan har god tryckresistans. Oljan har en kinematisk viskositet på 128 cSt vid 40
°C, och 14 cSt vid 100 °C med ett viskositetindex på 107. De additiv som tillsätts oljan,
främjar oljans oxidations-, skumnings- och tryckresistans.

2.1.2

Neste Hydraulic Super

Hydrauloljan som används i maskinerna, är Nestes Hydraulic Super. Denna olja finns i olika
viskositetsklasser, och de två vanligaste i Finland är Neste Hydraulic 32 Super och Neste
Hydraulic 46 Super. Siffrorna i oljans namn anger kinematiska viskositeten vid 40 °C. Neste
Hydraulic 46 Super är den olja som fylls när maskinen tillverkas i fabriken, om inte kunderna
specifikt frågat efter en annan olja. Vid en oljetemperatur på -30 °C, har 46:an en viskositet
på 7530 cSt, medan 32:ans viskositet vid samma temperatur är 3470 cSt. Båda oljorna som
presenteras i detta stycke besitter egenskaper som effektivt antislitage och effektivt skydd
mot korrosion. ( Neste, 2020).
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2.2 Oljas kondition
En oljas kondition bestäms utav många olika saker. De viktigaste är viskositet, vattenmängd
och antal partiklar, tre faktorer som kan ändras när oljan är i användning. För att ta reda på
dessa mängder, använder man sig av oljeanalyser, som görs av ett externt företag, eller med
hjälp av oljeanalysverktyg som ett företags egen personal kan lära sig använda. I detta arbete
sätts dessa alternativ mot varandra för att ta reda på den mest lönsamma metoden för
utförande av oljeanalyser.
Beroende på typen av olja, dess användningsområde och tillverkare, kan oljorna vara
förorenade till olika grad före de anses vara för kontaminerade, och är tvungna att bytas ut.
Komponenttillverkare kan också ha egna direktiv om hur förorenad en olja får vara, före
oljan skall bytas.

2.2.1

Oljas viskositet

Den viktigaste enskilda egenskapen hos en olja är dess viskositet. Viskositeten hos en olja
anger dess inre friktion, och är samtidigt ett mått på hur väl oljan kan skilja två ytor åt genom
att bilda en oljefilm. Olika oljor har olika viskositet, och viskositeten ändras även med oljans
temperatur, skjuvhastighet och tryck. Tjockleken av den genererade oljefilmen är oftast
proportionell mot oljans viskositet.
Även om relationen mellan oljefilmens tjocklek och viskositeten är proportionella, betyder
det inte att oljor med högre viskositet alltid är bättre, även om man får tjockare film som
håller ytorna isär. En tjockare oljefilm kräver mera kraft för att skjuvning ska uppstå, vilket
resulterar i högre friktion hos oljan, vilket ger upphov till mera värme, som överförs till
motliggande ytor och kan leda till haveri hos en komponent. Med andra ord är det viktigt att
veta inom vilka temperaturer komponenten kommer användas, när man väljer en passande
smörjolja.
Förutom temperaturen hos rörliga delar, är delarnas relativa hastighet en viktig faktor vid
val av smörjolja, såväl vetskap om oljans viskositet är viktig när man designar och forskar i
hur ett maskinsystem kommer att uppföra sig.
Oljans viskositet går att mäta på flera olika sätt, där man mäter antingen den dynamiska eller
kinematiska viskositeten. (Stachowiak & Batchelor, 2001, pp. 11-12).
Dynamisk viskositet
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Oljans dynamiska viskositet anges i pascal-sekund (Pa·s), som är samma som 1 N·s/m 2.
Detta är ett mått på hur stor kraft som krävs för att oljan ska övervinna sin egen interna
friktion och börja flöda. Sambandet mellan dynamisk och kinematisk viskositet kan ses i
formeln:
𝑣=

µ

(1)

Där v är kinematiska viskositeten, µ är dynamiska viskositeten och ρ är vätskans densitet.
Kinematisk viskositet
Kinematisk viskositet anges i mm2/s och kallas även centiStoke och som förkortas cSt. Detta
är ett mått på hur snabbt en vätska sprider sig i förhållande till dess egna massa när den
appliceras på en plan yta. Enkelt förklarat är detta ett mått på hur snabbt vätskan flyter ut när
den hälls på en platt yta.
Detta värde kan fås med en viskometer, genom att olja hälls genom ett rör av diameter
passande oljans viskositet, och tiden som krävs för att oljan skulle rinna genom röret jämförs
med en graf för konvertering till cSt. Denna metod av viskositetsmätning kallas
kapillärmätning, men det finns många andra sätt att mäta viskositet på. Följande förklaras
kort ett par andra sätt att mäta viskositet, såsom ”fallande kula viskometer” som mäter
viskositeten genom att ett glasrör fylls med olja och en metallkula sätts ner i oljan. Mätningen
görs genom tidtagning för kulan att nå botten av provglaset.
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Figur 4: En graf som visar hur oljans kinematiska viskositet kan ändras i takt med
temperaturförändringar.
Som man kan se i figur 4, är en oljas viskositet starkt beroende av oljans temperatur.
Viskositeten hos oljor sjunker radikalt i takt med temperaturhöjningar. I vissa extrema fall
kan en oljas viskositet sjunka med upp till 80 % vid en temperaturökning på 25 °C. För att
ta reda på hur en oljas viskositet förändras med temperaturen, kan man använda sig av en
laborering, som går ut på att låta oljan flöda genom en viskometer under kontrollerade
temperaturförhållanden. (Gohar & Rahnejat, 2012, pp. 83-85).
Viskositetsindex
Olika oljors viskositet ändras med olika takt vid temperaturförändringar. För att få ett
numeriskt värde på takten av viskositetsförändringen, används termen viskositetsindex. Ett
högt värde på viskositetsindex, antyder att temperaturändringar inte påverkar viskositeten
lika mycket som hos en olja med lågt viskositetsindex. (Wills, 1980, p. 44)

2.2.2

Additiv

För att förbättra användbara egenskaper hos en olja, kan man tillsätta additiv. Additiv går
även att använda för att minska effekten av oönskade egenskaper av en olja. Man kan även
tillsätta helt nya egenskaper hos en olja genom additiv.
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När en smörjoljas temperatur ökar, ökar även risken för oxidation. Vad som händer när
oxidation uppstår, är att oljan reagerar på syre, och genom reaktionen mellan olja och syre
produceras oönskade biprodukter i oljan, såsom hydroperoxider, keton och organiska syror.
Takten på oxidationen beror på följande faktorer:


Luftning (mängden syre som kan komma i kontakt med oljemolekylerna).



Temperatur (oxideringstakten fördubblas vid en temperaturhöjning på tio grader
Celsius).



Vatten (orsakar hydrolys, som i sin tur främjar oxidation).



Metalliska katalysatorer (koppar, bly, järn och andra kemiskt aktiva metaller
främjar oxidation. Utav katalysatorerna, utgörs största delen av slitagerester).

Oxidering av oljan ändrar oljans fysiska och kemiska egenskaper på följande sätt:


Förhöjd viskositet.



Högre syrlighet.



Ökning av specifika vikten.



Mörkare färg på oljan.



Formar lackering och avlagringar på komponenters ytor.

För att förhindra oxidering av oljan, kan oxideringshindrande additiv tillsättas oljan. Dessa
additiv hjälper till i kampen mot oxidation och kan därmed förlänga oljans livslängd.
Additiver kan också användas för att höja viskositetsindex hos oljor. Detta används i system
som utsätts för stora temperaturförändringar, till exempel skogsmaskiner och grävmaskiner,
som alltid står ute i kyla, och sedan värms upp när de körs, gör att de kräver oljor med högt
viskositetsindex.

2.2.3

Slitagemetall i olja

Om man vid en oljeanalys noterar mycket metall i oljan, kan detta indikera på fallerande
komponenter. När en komponent börjar nötas, flyter den bortnötta metallen ut i oljan, som i
sin tur kan överföras till andra komponenter som i värsta fall orsaka total haveri. Vid
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kontinuerlig övervakning av oljan, kan man notera höjning av metallpartiklar i oljan, och
detta kan ses som ett tecken på stort slitage av en komponent, samtidigt som en minskning
av metallrester i oljan kan tyda på oljeläckage.
För analys av metallkoncentration i olja, finns många metoder, dessa är kategoriserade i
spektroskopiska analyser, och ferromagnetiska analyser. Vid analyser av spektroskopisk typ
krävs ofta en förbehandling av oljeproven, till skillnad från de ferromagnetiska analyserna,
som går att utföra direkt från oljeproven. De spektroskopiska analyserna är dock mera
mångsidiga än ferromagnetiska analyser eftersom dessa även upptäcker metaller som inte
berörs av magnetfält, och även ett fåtal föroreningar av icke-metaller.
Större bitar av föroreningar, så kallade fasta föroreningar, kan härstamma från slitage av
maskinelement och då är det frågan om metalliska föroreningar. Förutom metalliska
föroreningar orsakade av maskinelement, kan föroreningar av icke-metalliskt material
härstamma från till exempel filter, tätningar och övriga icke-metalliska föremål som har
kontakt med oljan. (Vähäoja, 2006, pp. 20-22).

2.3 Oljeanalyser
Oljeanalyser kan delas in i två delar, off-line som betyder att man utför oljeprover med
manuella metoder och med långa intervaller. Den andra delen är on-line/in-line-metoden,
som betyder att man har kontinuerlig övervakning av oljans kondition. Både on-line och inline-övervakning kan användas för att bevaka ändringar i fukt, partiklar och allmän
oljekondition. Detta görs vanligtvis genom att mäta oljans elektriska konduktivitet. En stor
skillnad mellan on- och in-line-metoderna är, att med hjälp av on-line kan man samla upp
partiklar genom magnetiska detektorer, för vidareanalys med mikroskop. (Vähäoja, 2006,
pp. 19-20).

2.4 Metoder för provtagning
Provtagningen är den mest kritiska delen vid utförande av oljeanalys. Om fel inträffade vid
anskaffning av ett oljeprov, försämras alla senare försök av oljeanalyser. Det finns två
huvudsakliga mål vid anskaffande av ett representativt oljeprov. Dessa mål är att maximera
datadensiteten och minimera datastörningar.
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Med att maximera datadensiteten menas, att provtagningar skall utföras på ett sätt som ger
så mycket information per milliliter olja som möjligt. Den informationen man vill ha tillvara
är som tidigare nämnt, renlighet av oljan, mängden additiv som finns kvar i oljan, och
mängden slitagepartiklar som har genererats av maskinelement. För att maximera mängden
information tillgängligt i ett oljeprov, ska man undvika provtagning nedströms från filter,
eftersom filtrens huvudsakliga uppgift är att samla upp orenheter ur oljan.
Att minimera störningar av data görs genom att man extraherar oljeprov på ett sätt som
förhindrar utomstående störningsmoment från att blandas i oljan. Om utomstående
föroreningar kommer i kontakt med oljan vid oljeprovtagning, kan problem uppstå vid
analyseringen av oljeprovet, till exempel kan man få problem med att urskilja på
föroreningar som finns i oljan och föroreningar som kan finnas i omgivningen kring
maskinen. Om oljeproven samlas i en redan använd eller smutsig provburk, kan analysen bli
felaktig.
För att säkerställa att ett oljeprov innehöll maximal mängd information och minimala
störningar, ska man tänka på följande saker:


Provtagningspunkt – Olika potentiella provtagningspunkter ger inte alltid samma
mängd data. Eftersom vissa provtagningspunkter kan finnas motströms
datagenererande punkter, och andra punkter kan finnas medströms. Detta resulterar
i att en del maskiner kan kräva flera provtagningspunkter för att kunna svara på
specifika frågor kring en särskild komponent. Flertal provtagningspunkter ska dock
användas endast vid felsökning.



Tillvägagångssätt vid provtagning – När man utför en provtagning är
tillvägagångssättet en viktig avgörande faktor för en lyckad oljeprovtagning.
Tillvägagångssätten borde vara dokumenterade och följas av alla som utför
oljeprovtagningarna. Om alla de som utför oljeprovtagningar följer samma
instruktioner, försäkrar man att oljeproven är tillförlitliga, och detta hjälper vid
uppstart av oljeanalysering i en organisation. Dessutom förenklas provtagningen
för nyanställda inom företaget av ordentliga instruktioner.



Verktyg för provtagning – Verktygen som används för att utföra en provtagning
ska inte försvåra provtagningen, utan istället hjälpa till vid extrahering av oljeprov.
Med detta menas att verktygen borde vara enkla att använda och rengöra och även
vara hållbara och kostnadseffektiva.
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Oljeprovsbehållare – Typen, storleken och renligheten av behållaren för
uppsamling av oljeprover, hjälper till att säkerställa att representativa provtagningar
uppnås. (Fitch & Troyer, 2010, ss. 47-53).

2.4.1

Provtagningspunkt ut returlinje

Det finns många riktlinjer att följa vid val av uppsamlingspunkter på cirkulationssystem.
Dessa riktlinjer går inte alltid följa till hundra procent, eftersom de optimala punkterna kan
vara gömda bakom maskinkomponenter. Dessvärre kan viktighetsgraden av ordentlig
provtagning inte överskattas som prioritet vid oljeanalys. Därför bör dessa kommande
riktlinjer följas så gott det gick.


Turbulens är en viktig faktor att ta i beaktande vid val av provtagningspunkt. De
bästa provtagningspunkterna är till hög grad turbulenta. Vid turbulent flöde hålls
slitagemetall och andra föroreningar i rörelse i takt med oljan. Till exempel ska man
undvika att oljeprov tas där oljan flödar i en rak linje, istället kan man försöka
installera oljeprovtagningspunkter där oljan tvingas byta riktning, som i en sväng.
Om provtagningsventil installerades vid en lång rak sträcka, kan detta resultera i så
kallade ”particle-fly-by”. Detta betyder att mängden partiklar som åkte genom
provtagningsventilen inte ger rättvisa för resten av oljan i systemet. Analysen ger
med andra ord ett falskt negativt resultat.



Inträngningspunkt, där det var möjligt ska provtagningspunkter ligga efter
slitagegenererande komponenter, eller komponenter som kan utsättas för
inträngande

föroreningar,

som

till

exempel

fukt.

Returledningar

och

dräneringslinjer som för oljor tillbaka till tankar, ger ofta de mest representativa
nivåerna av föroreningar. Efter att oljan har nått tanken sänks ofta förorenings
koncentrationen i oljan på grund av filtrering av oljan, eller för att fasta föroreningar
sjunker till tankens botten och fukt avdunstar.


Filtrering och separering är metoder som avlägsnar föroreningar, och kan därför
extrahera värdefulla data från oljeprovet. Därför är det viktigt att man lokaliserar
primära provtagningspunkter före filter, separatorer och avsättningspunkter (tank),
såvida man inte mäter ett filters prestanda. I ett sådant fall ska provtagningsventiler
installeras både före och efter filtret.
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I dräneringsledningar, var oljan blandas med luft, ska provtagningsventiler
placeras på ställen var oljan färdas och samlas. Vid horisontella rör, ska ventilen
placeras på undersidan av röret, var oljan flödar.

Vid lokalisering av provtagningspunkter av ett cirkulerande oljesystem, som till exempel ett
hydraulsystem, görs först en överblick över retur- och dräneringsledningar, eftersom dessa
är som tidigare nämnt ideala för oljeprovtagningar. Provtagningspunkter över retur- och
dräneringsledningar ger möjlighet att utföra provtagning före oljan har sluppit tillbaka till
tanken genom filter. Om oljan släpps tillbaka till tanken före provtagningen, späds
informationen ut med flera hundra liter olja, beroende på hydraulsystemets storlek.
Provtagning ur returledningar hjälper till vid lokalisering av fallerande komponenter, som
genererar föroreningar i form av slitagemetall, till skillnad från att man utför
oljeprovtagningen direkt ur tanken, var smuts och föroreningar kan ha lagrats över veckor,
till och med månader. Detta ger infattningen att oljeprover tagna direkt ur en tank, inte kan
bestämma det nuvarande skicket av oljan eller maskinen.

Figur 5: Exempel på placering av provtagningspunkter.
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Figur 5 beskriver ett system som cirkulerar smörjolja till tre rullager. Dessa lager har skilda
tillförsellinjer för smörjoljor, men de kopplas ihop till en ledning som leder tillbaka
smörjoljan till tanken. Vartefter oljan passerar komponenter, höjs antalet ppm (parts per
million), eftersom pumpar, lager och andra maskinelement i rörelse avger partiklar och
eventuellt andra föroreningar. I just detta exempel kan man se att det etta lagret, lager 2,
avger tio gånger mera partiklar än de två andra lagerna. I detta exempel visas även att vid
seriekoppling adderas alla ppm, vartefter man passerar komponenter, men att efter oljan har
åkt parallellt genom komponenter, tas ett medelvärde av oljornas föroreningar efter att dessa
har anslutits till en linje igen.
Ur den primära provtagningspunkten får man fram mycket allmänna fakta om oljan, såsom
mängden fukt, partiklar och om lagren utsätts för extra slitage. Man får även reda på om
oljan motsvarade de krav som ställs från komponenttillverkare, i form av renlighet och
viskositet.
I figur 5, ser man att oljans föroreningsgrad höjts från 12 ppm till 32 ppm efter att oljan har
färdats genom systemet. Detta indikerar att lagren eller pumpen genererar partiklar, men för
att ta reda på vilken/vilka komponenter som genererar partiklar i oljan, krävs sekundära
provtagningspunkter före linjerna ansluts till returlinjen.
Dessutom kan man i figur 5 se att om provtagningen tas från tanken, hade uppmätta antalet
föroreningar i oljan varit endast 5 ppm, istället för 32 ppm, som är mängden föroreningar i
returlinjen.
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Figur 6: Ett exempel på preliminära och sekundära provtagningspunkter i ett slutet
hydraulsystem.
I figur 6 kan man se att vid provtagning ur preliminära provtagningspunkten, noterades en
föroreningsgrad på 262 ppm. Genom att följa ledningarna motströms, kan man enkelt
eliminera komponenter som inte genererar mycket föroreningar. Man kan se att direkt efter
pumpen ligger föroreningsnivån på 250 ppm, vilket kan betyda antingen att pumpen är utsatt
för stort slitage eller att tillförda oljan är förorenad. Med ett oljeprov direkt ur oljetanken,
som ger föroreningsnivån 10 ppm, kan man konstatera att det är pumpen som förorenar oljan.
(Fitch & Troyer, 2010, ss. 48-52).

2.4.2

Provtagning ur urtappning av oljetråg

Det är inte alltid en självklarhet att smörjoljan i ett system tvingas cirkulera, och på grund
av detta har oljeprovtagning ur oljesumpen utvecklats. Sådana system ökar utmaningen för
att få ett representativ oljeprov. Den enklaste metoden för provtagning i ett icke-cirkulerande
system är att man tar bort oljedräneringspluggen till oljetråget och låter en del olja rinna ner
i provtagningsburken. Detta är av många orsaker inte det optimala sättet att utföra
provtagningen.
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Som tidigare nämnt, samlas de flesta föroreningar, såsom sediment och vatten, på botten av
en tank. Detta resulterar i att provtagning ur dräneringspluggen inte kan anses vara
representativt för resterande oljan. Därför ska denna metod undvikas så långt som möjligt,
om inte det man vill få fram ur analysen är mängden vatten och sediment som samlats på
botten av oljesumpen.
Genom installation av ett kort rör av rostfritt stål, rakt inåt och uppåt från dräneringspluggen,
kan man förbättra oljeprovets representativitet. Rörets uppgift är att se till att oljeprovet tas
från den del av oljan som är i rörelse när maskinen var i arbete. Detta rör tillsammans med
en kulventil, kan man ofta gänga in i dräneringshålet, och kan därför enkelt bortmonteras för
tömning av olja vid oljebyten.
Ett tredje alternativ till dräneringsprovtagning, är att man installerar en minimess-ventil
(figur 7), som provburken kopplas till. I detta fall använder man sig av en vakuumpump, för
att dra ut oljan ur oljetråget. Detta alternativ är hjälpsamt vid provtagning av viskös olja,
som inte gärna vill tränga genom smala öppningar med endast gravitationens hjälp.
Vakuumpumpar finns i både mekaniska och manuella utföranden, och vakuumet som
produceras drar olja ut ur oljetråget och ner i provtagningsburken.

Figur 7: Exempel på en minimess-ventils funktion och utseende.
Förutom de tidigare nämna alternativen till dräneringsprovtagning, finns möjligheten att
använda sig av en flyttbar pumpvagn. Pumpvagnens uppgift i ett sådant fall, är att cirkulera
oljan i till exempel en växellåda, för att få föroreningarna att blanda sig med oljan och ge ett
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representativt resultat för oljeanalysen. Pumpvagnen ansluts till växellådans dränering och
påfyllning, vartefter pumpen startades. Pumpvagnen kan utrustas med en minimessventil för
att få oljeprovet direkt från den cirkulerande oljan, istället för att ge oljans föroreningar en
chans att sätta sig i botten av oljesumpen igen. (Fitch & Troyer, 2010, ss. 57-60).

3 Metodik
I detta kapitel av arbetet redogörs det praktiska arbetet som har gjorts för att ta reda på hur
Logset kan ta i bruk oljeanalyser som en del av ett servicekoncept. Under arbetets gång
hittades många olika sätt för utförande av oljeanalyser. Av dessa gjordes olika alternativ som
jämfördes med varandra för att ta reda på vilket av alternativen som var mest användbart för
Logset. I slutet av detta kapitel redogörs en handlingsplan som kan användas, för att ta reda
på nyttan av oljeanalysering.

3.1 Redogörning av olika alternativ
I stycke 3.1 redogörs för olika alternativ som kan tillämpas för att utföra oljeanalyseringen.
De tre alternativen är att man utför oljeprovtagning som skickas till ett laoratorium för
analysering; att man införskaffar utrustning som kan användas av den egna personalen och
det sista alternativet är att man installerar givare för kontinuerlig analysering av en oljas
kondition.

3.1.1

Alternativ 1, oljeprover till ett labb

Detta alternativ grundar sig på att en person utför en oljeprovtagning som skickas iväg till
ett laboratorium för analysering. För att möjliggöra detta krävs instruktioner för
oljeprovtagningen, för att säkerställa att analysen ger ett representativt resultat. På Logsets
servrar hittades instruktioner för oljeprovtagning ur hydrauliksystemet, dessa instruktioner
var gjorda 2010, men går att applicera på nya maskiner såväl som gamla maskiner.
Instruktionerna för provtagning ur hydrauliksystemet ses i bilaga 1.
För oljeprovtagning ur boggi, nav och växellåda finns inga gamla instruktioner, så om detta
alternativ väljs, är man tvungen att göra instruktioner för hur man går tillväga vid
oljeprovtagning. Ur boggilådorna går detta enkelt, genom att man tar bort nivåpluggen, och
med hjälp av en vakuumpump, extraherar olja direkt ner i en provtagningsburk. Före man
tar provet ska man köra maskinen en bra stund för att ge oljan en chans att bli varm, och
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detta ger också oljan en chans att blandas med vatten och andra föroreningar som kan finnas
i boggilådan. Efter att man har kört maskinen varm, pumpas ca 0,5 l olja genom
provtagningsslangen, för att spola bort eventuella föroreningar som kan hittas i slangen,
vartefter man fyller provtagningsburken till ca 80 % av dess volym.
Oljeprovtagningen ur nav går att utföra på samma sätt som provtagningen ur boggilådor,
men här ska man komma ihåg att om man pumpar 0,5 l genom slangen och sedan upp till 2
dl i provtagningsburken, har man beroende på maskinmodellen, tömt ca 15 % av oljan ur
navet, och därför krävs att man fyller på olja i navet direkt efter oljeprovtagningen.
Att utföra oljeprovtagningen ur växellådan visade sig inte vara lika lätt som boggin och
naven, eftersom växellådans oljepåfyllning sker genom en slang som är dragen till ett ställe
var påfyllningen underlättas. Detta betyder att oljeprovtagningen kräver att man hade en
slang av rätt längd, så att slangen faktiskt rör vid oljan, men inte så lång så att slangen går
ända ner till botten av växellådan.
Fast man hade rätt längd på slangen, fick man inte ner slangen ner till oljan, på grund av en
krök i slutet av påfyllnadsslangen och komponenterna inne i växellådan. För att kunna
extrahera olja från växellådan, valdes istället att oljeprovet tas genom röret för nivåstickan.
Detta förutsatte också att slangen som träddes in i röret var av rätt längd. Såväl som i naven
är det viktigt att fylla på olja direkt efter utförd provtagning ur växellådan.
Efter att man har fyllt provtagningsburken med olja, ska man sätta en etikett på burken, så
att man kan följa med burken hela vägen, och så att laboratoriet får reda på vad viskositeten
var hos oljan när oljan var ny. Informationen som olika laboratorier vill ha, är i det stora hela
det samma och i bilaga 2 presenteras en ifyllbar blankett som skickas med oljeprovet till
Fluidlab i Åbo.
Vid anlitande av ett externt laboratorium finns både positiva och negativa saker att ta i
beaktande. Tiden som går åt från provtagningen till att man får ett resultat från oljeanalysen,
kan uppgå mot en vecka, och om oljeprovet tas på en fredag är det omöjligt att få ett resultat
finnan nästa vecka. Om laboratoriet hittar mycket slitagemetall i oljan, kan man behöva
utföra ett till oljeprov, för att eliminera antagandet av felaktig provtagning. Om den första
provtagningen gjorts slarvig, kan oljeprovet ha blivit kontaminerat av utomstående
föroreningar eller så hade provtagningen gjorts på fel sätt och är på så vis inte representativt.
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Eftersom vägen från oljeprovtagningen, till att oljan blir analyserad är lång, har ofta ett flertal
personer hand om provburken, vilket kan leda till att en provburk blev borttappad, eller så
riskerar man att proverna levereras tillsammans med andra prover och åstadkomma
förvirring vid laboratoriet. För att förvärra det hela, kan även fel etiketter sättas på
provburkarna, som i sin tur kan betyda att den som utför analysen, kan tro att viskositeten
ska vara 46 cSt, som hos hydrauloljan, men en viskometer uppger en viskositet på 128 cSt,
som viskositeten hos växellådsoljan. (Spectro Scientific, 2018)
Efter att oljan har stått stilla i en burk i flera dagar, är man tvungen att homogenisera oljan,
för att vattnet ska blandas med oljan, och partiklar spädas ut, istället för att ligga på botten
av burken. Detta är orsaken till att provburken endast fylls till 80 %.
På kort sikt är detta alternativ utan tvivel det billigaste, i och med att man endast betalar per
utförd oljeanalys. Priset för att ha ett laboratorium att utföra oljeanalysen, är beroende av hur
noggrann analys man vill ha. FluidLab, som valts som laboratorium i detta arbete,
kategoriserar sina analyser i 4 grupper, som är oljekondition, oljeprestanda, oljerenlighet och
slitagemetaller. Återbetalningen av detta alternativ är helt beroende från fall till fall, eftersom
man i vissa fall kan få reda på om en komponent utsätts för nötning, och i andra fall kan
analysen ge svaret att oljan kan fortsätta användas i x antal timmar, vilket kan spara kunden
några hundringar vid nästa intervallservice.
Fluidlab har även tre analyspaket, som kallas monitoring, basic och extended. Beroende på
vilket paket man väljer, får man veta mera om oljans kondition. Vad som framgår i analysen
är också beroende av tillämpningen hos oljan, tillexempel om det är frågan om hydraulolja
eller växellådsolja. Vad som framgår i analyserna presenteras i bilaga 3 och 4. Detta
alternativ kan Logset dra nytta av, när de får in bytesmaskiner vid leverans av en ny maskin.
Om man skickar iväg oljeprover till ett laboratorium när en maskin anländer till
servicehallen, kan man få reda på om komponenter som ska bytas, före maskinen säljs vidare
till en ny kund. På detta vis kan man höja priset på maskinen, istället för att sälja maskinen
lite billigare och vara tvungna att byta ut söndriga komponenter på antingen kundens eller
Logsets räkning.
Att utföra oljeprovtagningen vid servicehallen, kommer inte betyda mycket mera jobb för
servicemännen, speciellt inte om en och samma person utför provtagningarna på samtliga
maskiner, eftersom personen snabbt lär sig hur detta går till för att snabbt utföra
provtagningen.
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3.1.2

Alternativ 2, personalen utför analyser

I ett tidigt skede påbörjades forskningen om det finns analysverktyg för den egna personalen
att ta med ut på fältet, för att kunna utföra snabba oljeanalyser. Med ett sådana verktyg kan
personalen berätta för kunden om oljan i maskinen ännu är i brukbart skick, eller om oljan
borde bytas. Samtidigt kan man direkt ute på fältet få en inblick i om komponenter avger
mycket slitagemetaller, vilket ger kunden tid att reservera en plats i en verkstad, som skulle
underlätta lokalisering av en felaktig komponent, och underlättar samtidigt byte eller
reparation av komponenten.
I alternativ två krävs såväl som i alternativ ett, utförande av oljeprovtagning, för att få
tillgång till olja att utföra analysen på. Provtagningen utförs på samma sätt som i alternativ
ett, men istället för att proven skickas iväg till laboratorier, analyseras oljan på fältet med
hjälp av oljeanalysutrustning.

MiniLab
I detta skede uppenbarade sig Spectro Scientifics MiniLab, som är en serie bärbara
laboratorier, med fyra utföranden beroende på vad man vill få reda på vid oljeanalysen. Om
det enda man vill ta reda på med oljeanalysen är oljans viskositet, vattenmängd och
oxidation, skulle ett MiniLab 23 räcka till. Om man utöver detta vill veta till exempel
mängden icke-metalliska partiklar och totala mängden metallpartiklar, krävs ett MiniLab 53.
Tillsammans med MiniLab, kan man skaffa TruVu 360, som är ett program delat i två
komponenter, där den ena komponenten, som kallass TruVu 360 Enterprise Cloud Software
(TECS), är en molnbaserad mjukvareplattform. Den andra komponenten i TruVu 360 Device
Console (TDC), är mjukvaran som kan installeras i minilabbet, vartefter minilabbet kan
anslutas till en dator.
TruVu är en databas som kan samla ihop alla data man fick från oljeanalyserna med
MiniLab. Databasen går att konfigurera för varje enskild maskin, så att man enkelt kan följa
upp analyserna som har gjorts per maskin. Om detta fungerar genom hela kedjan från att
oljeanalysen utförs till att analyserna examineras, kan man ta reda på om de nuvarande
intervallen mellan oljebyten är tillräckliga, för korta eller för långa.
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Ifall man tar TruVu 360 i bruk, kan man begränsa tillgången av data för alla inblandade
parter. Till exempel kan man ha ett team som har full tillgång till all data, för att analysera
all insamlade data i hopp om att förbättra maskinerna. Man kan ge servicemännen tillgång
att lägga till nya data, men inte göra annat än läsa tidigare data, och så kan man ge
läsarbehörigheter till kunder och andra personer som anses behöriga.
TruVu inkluderar ett bibliotek med oljor av olika tillverkare, viskositet och kondition. Med
hjälp av detta bibliotek kan de olika verktygen jämföra den utförda oljeanalysen, med oljorna
i biblioteket, och snabbt ge ett svar på oljans kondition. Detta bibliotek kan enkelt
expanderas av användaren.
MiniLab 53, som inkluderar FluidScan 1000, LaserNet 200-serien och MiniVisc 3000, är ett
labb som innehåller de mest väsentliga verktygen för utförande av oljeanalys för Logset.
FluidScan 1000 är ett verktyg som kan mäta vattenmängd, oxidation och förbrukningen av
additiver hos en olja, och detta görs genom infraröd spektroskopi. Eftersom olika kemiska
bindningar finns på olika våglängder, kan FluidScan berätta för användaren de kemiska
egenskaperna hos oljan.
LaserNet 200-serien består av fyra modeller som all kan användas för att analysera lite olika
saker, se figur 8.

Figur 8: Olika modeller av LaserNet 200-serien och deras styrkor/svagheter.
I detta arbete skulle LaserNet 215 vara tillräcklig, eftersom den kan mäta
järnkoncentrationen i oljan och samtidigt klassificera järn partiklarna beroende av storleken
hos partiklarna.
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Figur 9: Flödesschema genom LasetNet.
Det viktigaste att förstå i figur 9, är att LaserNet inkluderar en egen pump för oljecirkulation
genom maskinen, och att den med hjälp av pumpen suger åt sig olja från en
oljeprovsbehållare. Den data som samlas av LaserNet kan överföras till TruVu, för vidare
analys av personer med mera kunskap.
MiniVisc 3000, den sista komponenten i MiniLab 53 används för att mäta oljans kinematiska
viskositet vid 40 °C. Detta görs genom att man låter olja flöda genom en cell med en diameter
på 100µm. Inuti cellen finns givare som aktiveras när oljan rinner förbi, och verktyget
beräknar viskositeten baserat på uppmätta värden för flödeshastigheten. MiniVisc har en
egen display för att kunna visa viskositeten efter bara ett par minuter.
Vid införande av detta alternativ är Logset tvungna att investera i dyr utrustning, vilket inte
verkar helt lockande, eftersom man inte vet huruvida kunder kommer utnyttja tjänsten.
Dessutom är man tvungen att spendera en hel del på inlärning för de som skulle börja
använda utrustningen.
För att enskilda analyser vid ett labb, ska kosta lika mycket som den utrustning som redogörs
i detta kapitel, krävdes ca 700 analyser, och med det priset får man ändå mera information
från laboratoriet. För att kunna erbjuda denna service till alla kunder runt om i Finland krävs
flera än en uppsättning av denna utrustning, och för varje uppsättning krävs samma mängd
analyser till.
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Fördelen med detta alternativ, är att man får resultatet av analysen inom några minuter av
provtagningen, och kan med den informationen förklara för kunden vilka serviceåtgärder
som krävs, medan man är ute på fältet. Man kan samtidigt boka in tid vid servicehallen, om
åtgärden underlättas av att man har tillgång till den serviceutrustning som finns i
servicehallen.

3.1.3

Alternativ 3, in-line oljeövervakning

Som tidigare nämnt, kan in-line-övervakning definieras som kontinuerlig övervakning av
oljans skick. Med hjälp av in-line-övervakningen kan man i realtid följa med förändringar i
oljans viskositet, vattenkoncentration och partiklar. Dessvärre kan det vara svårt att
bestämma ursprunget av partiklarna, till skillnad från ett laboratorium, som ger svar på hur
stor mängd av olika material som förekommer i oljan.
Detta alternativ delas upp i två delar, hydraulolja och växellådsolja, eftersom man stötte på
en hel del problem angående in-line-övervakning i boggi och nav.
Hydraulolja
Eftersom hydraulsystemet är ett cirkulerande system, är det enkelt att installera till exempel
icountPDR, av Parker Hannifin i systemet. Denna enhet är en laserpartikeldetektor, som är
utvecklad för att mäta partiklar av olika storlek direkt ur mineraloljebaserad hydraulolja.
Enheten är utrustad med två kopplingar för att kunna kopplas in i hydraulsystemet, via 6 mm
hydraulikrör. IcountPDR mäter mängden partiklar av storlekarna 4 µm. 6 µm, 14 µm och 30
µm per 100 ml olja som flödar genom enheten. Enheten går att ansluta till en dators USBport genom en RS232 till USB adapter. På datorn kan man installera ett
kommunikationsprogram som ger datorn möjligheten att kommunicera med icount-enheten.
Växellådsolja
Eftersom de komponenter som smörjs utav växellådsolja inte är cirkulerande, uppstod snabbt
problem med hur man skulle åstadkomma kontinuerlig övervakning av dessa. Eftersom
boggin och nav alltid rör på sig, konstaterades att givare med sladd är omöjliga att installera
utan att sladden nöts av. Man började forska i sladdlösa givare, men sådana hittades inte,
och samtidigt kom man fram till att givarna inte skulle klara av förhållandena, om de inte
installeras på insidan av boggin eller naven. Men detta kräver att växellådstillverkaren börjar
tillverka skräddarsydda boggilådor, vilket höjer inköpspriset av dessa.
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Förutom problemet med att sladdarna inte klarar av belastningen, krävs även speciella
kommunikationshårdvara för att översätta givarens utsignal till någonting en mjukvara i en
dator kan förstå. Detta försvårar processen, eftersom det företag som gav informationen om
dessa givare, förklarade att man endast kunde ansluta två givare per hårdvaruenhet, som
betyder att man behöver en del av dessa för att analysera all växellådsoja i maskinen.
På grund av dessa faktorer, slopades hela idén om att införa kontinuerlig övervakning hos
boggin och nav. Samtidigt konstaterade man att det inte finns någonting att vinna genom
kontinuerlig övervakning av växellådan, eftersom priset för kontinuerlig övervakning av
oljan i växellådan snabbt kunde bli dyrare än vad själva växellådan kostar.

3.2 Jämförelse mellan alternativ
I detta avsnitt jämförs de tre olik alternativen, både ur finansiella aspekter och sett från
servicemännens synvinkel på mängden arbete dessa utgör. Till att börja med slopades hela
idén med kontinuerlig övervakning av de komponenter innehållande växellådsolja. Så
utförandet av oljeanalyser hos boggi, nav och växellåda ligger mellan alternativ ett och två.
Om man väljer att sälja alternativ ett som ett servicekoncept, skulle detta innebära mycket
arbete för servicemännen, om inte kunderna själva utför provtagningen. För att kunderna
skulle utföra oljeprovtagningen behöver kunderna provtagningsburkar och en vakuumpump,
samt anvisningar för hur provtagningen ska utföras. Om kunderna vill att servicemän utför
oljeprovtagningarna, i förebyggande syfte, fåra man börja diskutera reseersättning och
kilometerersättningen för servicemännen som åker ut till kunden. Om inte dessa variabler
försummas, resulterar detta ofta i att kunderna själva utför provtagningen, eller så låter de
analyseringen vara helt och hållet, och förlitar sig på de tidigare intervallerna för oljebyten.
Samma faktorer spelar också roll när man börjar se på alternativ 2, men i detta fall finns
inget alternativ för kunderna att själva utföra analysen. Detta betyder för Logset att man får
förhandla ner priset på själva analysen, vilket i sin tur förlänger återbetalningstiden. Sedan
tidigare är återbetalningstiden på Minilab över 10 år, om man tar lika mycket betalt som
Fluidlab, och exkluderar kostnaderna för arbetaren. Vid beräknande av återbetalningstiden
tas i beaktande antalet intervallservice som utförs under ett år, och man antar att man skulle
utföra oljeanalyserna i samband med dessa.
När man jämför kontinuerlig analysering av hydrauloljan mot att utföra analyser med långa
tidsintervaller, ger det kontinuerliga alternativet en klar fördel, genom att det ger information
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om oljans skick i realtid. En stor nackdel med implementering av kontinuerlig
hydrauloljeanalys, är att priset på maskinerna steg, vilket kan bidra till svårare försäljning
av maskinerna.
Vid installation av givare för oljeanalyseringen, krävs också program för analysering av
oljan, och för att vidare optimera konceptet, behöver man en databas vart all information
skickas, och personer som följer med skicket hos oljan för olika maskiner. Ett annat
alternativ för övervakningen, vore att införa gränsvärden, som ger en input till
skogsmaskinens dator, för att varna chauffören om att någonting inte står rätt till, så att
chauffören kan kontakta teknisk support. Den kontinuerliga övervakningen skulle bistå med
minst mängd arbete för servicemännen utav de tre alternativen.

3.3 Nyttan av oljeanalyser
Efter att forskningen kring metoder för oljeanalysering hade blivit gjort, och jämförelse
mellan dem gav några riktlinjer, kunde man tänka sig att fortsätta ta reda på nyttan med
oljeanalysering genom att utföra praktiska tester. Genom att kontakta Logsets kunder, och
diskutera möjligheten för att få påbörja ett test, som skulle gå ut på att kunden utför
oljeprovtagningar, eller att servicemän besöker kundens maskin och utför oljeproven för
vidare analys vid ett labb, skulle man kunna börja analysera oljan vid serviceintervallen, för
att följa med i vilken takt oljans kondition försämras. Man kan utifrån detta ta reda på hur
komponenternas smörjmedel utsätts för vatten, yttre föroreningar och slitagemetaller. Med
sådan information kan Logset få förslag till förbättring av filtrering av hydraulolja, ändra
tiden mellan serviceintervall och så vidare.
Om kunden är villig att själv utföra provtagningen och skicka oljeprovet till ett labb, är
arbetet enkelt att utföra. För en sådan situation krävs instruktioner för hur oljeprovtagningen
utförs och information om vad som ska framgå på oljeburkens etikett.
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4 Resultat
Resultatet av detta arbete gav Logset ett antal tillämpningar för utförande av oljeanalysering,
och den utrustning som krävdes för att uppnå ändamålet. Dessvärre uppnåddes inte
huvudsyftet med arbetet, eftersom man konstaterade att tiden inte räckte till för att kunna
analysera olja från samma maskin tillräckligt många gånger, för att man skulle upptäcka
samband mellan oljans driftstimmar och nötning av komponenter.
Efter att alternativen hade jämförts mellan varandra, kunde man konstatera att till en början
var den enda möjligheten att utföra provtagning som skickades till ett laboratorium för
analysering. Detta resultat grundar sig på att inköpspriset av utrustning för analyserandet av
oljor var högt, och man har ingen aning om tjänsten kommer att användas över huvud taget,
och därför är det till en början, om än inte lönsamt, en mindre förlust i att låta ett laboratorium
analysera oljan.
Eftersom man väljer alternativet som inkluderar ett laboratorium för oljeanalysering, krävs
inte heller instruktionsmanualer för analysutrustningen och inte heller riktvärden för hur en
olja får vara kontaminerad före den anses vara av för dålig kondition.

4.1 Förslag till fortsatt arbete
Som fortsatt arbete kan man leta efter billigare alternativ till MiniLab. I detta arbete valdes
denna utrustning, eftersom de var de enda som gav en offert, och eftersom det är ett kit som
inkluderade allt som krävs för att få reda på det mest väsentliga i oljan.
Ett annat alternativ till fortsatt arbete är att införa det som togs upp i kapitel 3.3, för att ta
reda på om det finns någon vinst i att utföra oljeanalyser. Eftersom inga analyser togs under
detta arbete, kunde man inte beräkna lönsamheten av oljeanalyser, men med ett antal utförda
analyser, kan man kunna börja se trender i oljans tid i användning, och huruvida
komponenters och oljors skick försämras.
Ett tredje fortsatt arbete skulle vara att ta reda på hur man skulle utföra oljeprovtagningen ur
differentialerna och motoroljan. Mängden olja i differentialerna är inte stor, men
differentialerna i sig är kostsamma för en kund, och kontinuerlig övervakning av ökat slitage
i differentialen, skulle man kunna åtgärda problemet före en helt ny differential krävs.

28

5 Diskussion
Arbetet utfördes i samarbete med Logset Oy. Till en början var syftet med arbetet att ta reda
på hur konditionen hos oljor i en skogsmaskin ändras med tiden. Men med tiden ändrades
syftet på arbetet till att reda ut olika möjligheter för att förverkliga oljeanalysering av
maskinerna, eftersom detta inte var någonting som gjordes när arbetet påbörjades.
För att få ett utfört arbete krävdes mycket efterforskning av utrustning för oljeanalysering,
och den största utmaningen i arbetet var nog att komma fram till någon sorts ekonomisk
jämförelse mellan de olika alternativen, eftersom de flesta företag var måna om att inte bidra
med priser till allmänheten. Till en viss mån fick man fram ungefärliga priser på
oljeanalyseringen hos ett labb, och en återförsäljare för Minilabet som redogjorts i kapitel
3.1.2 var väldigt öppen med en offert för minilab 33 med TruVu360, och från det fick man
lägga till en slant för att nå upp till minilab 53, som ansågs vara optimal vid detta arbete.
Eftersom de flesta företagen inte ville att deras priser skulle läcka ut till allmänheten, valde
skribenten att lämna bort alla priser ur examensrapporten.
Endast det ena delsyftet av arbetet blev klart i under arbetets gång, vilket var hur oljeproven
skulle utföras och jämförelse mellan olika metoder för utförandet av analyserna. Huvudsyftet
med arbete, som var att ta reda på hur oljans kondition försämras med tiden den använts,
krävde mera tid för att uppnå ett realistiskt resultat. För att uppnå realistiskt resultat av
huvudsyftet krävs flera provtagningar från en och samma maskin vid olika tidpunkter. Det
som efterforskats i detta arbete kommer inte tas i bruk inom närmsta framtiden, men det kan
användas som grund för när Logset tänker påbörja oljeanalyseringar.
Slutligen vill jag tacka Logset för ett fint samarbete och för chansen att få utföra arbetet. Jag
vill även tacka Tobias Ekfors för all hjälp som bidragits för att bygga upp arbetet och
bidragen litteratur till arbetet.
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