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Sammanfattning 
 

I dagsläget finns det ingen standardiserad metod för att mäta en enhets tillstånd med 

hjälp av dofter. Vid tillståndsövervakning av rullningslager är vibrationsmätning den 

mest dominanta metoden. I samband med vibrationsmätning används i vissa fall 

temperaturövervakning för att få en bättre insikt på rullningslagrets tillstånd. I det här 

arbetet undersöks de om en elektronisk näsa kan avgöra ett rullningslagers tillstånd.  

Innan några mätningar påbörjas monterades en elektronisk näsa ihop i ett hölje som 

består av ett kretskort, metalloxid-sensorer och en fläkt för att styra dofter med ett 

konstant flöde mot sensorerna. Den elektroniska näsan styrs av en Arduino Nano 

mikrokontroller. Utöver e-näsan sättes en enhet ihop tillhörande två temperaturgivare 

och en luftfuktighetsgivare som styrs av en Arduino UNO. Enhetens syfte är att kunna 

kontrollera de rådande förhållandena vid mätningar och för att leta någon form av 

korrelation mot e-näsan vid eventuella utslag. Förstörande prover av kullager utfördes 

för att se om e-näsan reagerar innan ett lagerhaveri. Testerna gjordes i en öppen samt 

sluten miljö och tre stycken olika oljor används för att smörja lagret. Detta för att se 

om e-näsan reagerar olika beroende på vilken olja som används. En undersökning 

utförs ifall den elektroniska näsan kan separera på de tre oljorna som används i 

lagertesterna. För att utvärdera mätresultaten används Excel och Minitab, där 

principalkomponentanalyser genomförs på all mätdata. Efter att alla lagerprover har 

verkställts utfördes en uppföljning av rullningslagrena för att studera deras tillstånd, 

detta genom ett optiskt mikroskop.  

Det framgår i rapporten att med hjälp av analysmetoden PCA syns det att den 

elektroniska näsan kunde skilja på hydraulolja, motorolja och växellådsolja. Utslag i 

PCA för de olika mätserierna blev inte identiska men det blev tydliga 

klusterindelningar hos samtliga mätserier. Genomförd studie visade att med de 

lagerhaveri samt temperaturer går det inte att avgöra ett kullagers tillstånd med hjälp 

av en elektronisk näsa. Eftersom att de specifika gas-sensorerna som användes till e-

näsan inte gav någon form av utslag vid mätningarna. Den elektroniska näsan 

reagerade däremot vid totalhaveri av kullager, vilket är för sent i ett förebyggande 

underhållsperspektiv. Detta medförde att den elektroniska näsan inte kan användas för 

tillståndsövervakning av det specifika kullagret som användes vid denna studie.   

Nyckelord: e-näsa, elektronisk näsa, underhåll, tillståndsbaserat underhåll, 

tillståndsövervakning, MSDF, PCA, arduino, taguchi, MOS-sensor, olja, hydraulolja, 

motorolja, växellådsolja, gas-sensor   



Abstract 

 

At present, there is no standardized method of measuring a device's condition with the 

help of odors. In condition monitoring of rolling bearings, vibration measurement is 

the most dominant method. In case of vibration measurement, temperature monitoring 

is used in some cases to get a better insight into the condition of the bearing. In this 

work, it is investigated whether an electronic nose can determine the condition of a 

rolling bearing.  

Before any measurements began, an electronic nose is assembled in a housing 

consisting of a circuit board, metal oxide sensors and a fan for stearing odors with a 

constant flow towards the sensors. The electronic nose is controlled by an Arduino 

Nano which is a microcontroller. In addition to the e-nose, a unit is connected to two 

temperature sensors and a humidity sensor controlled by an Arduino UNO. The unit's 

purpose is to monitor the status and to look for any kind of correlation with the e-nose 

in case of any possible findings. Destructive specimens of ball bearings are performed 

to see if the e-nose responds prior to a bearing failure. Tests are conducted in an open 

and closed environment and three different oils are used to lubricate the bearings. 

This to see if the e-nose acts differently depending on the oil that is used. An 

investigation is conducted if the electronic nose can separate the three different types 

of oils that is used in the destructive bearing tests. To evaluate the measurement 

results, Excel and Minitab are used, where principal component analysis is performed 

on all measurement data. After all bearing tests have been performed, a follow-up of 

the rolling bearings condition is performed, this through an optical microscope.  

The report shows that using the PCA analysis method, it appears that the electronic 

nose could distinguish between hydraulic oil, engine oil and gear oil. In the PCA for 

the different measurement series the results did not become identical, but cluster 

divisions became clear in all measurement series. Completed study showed that with 

these bearing failures and temperatures, it is not possible to determine the condition of 

this ball bearer using an electronic nose. Because the specific gas sensors used for the 

e-nose did not give any kind of impact during the measurements. On the other hand, 

the electronic nose responded to a total failure of a ball bearing, which is too late in a 

preventative maintenance perspective. Therefore, the electronic nose cannot be used 

for condition monitoring of the specific ball bearing used in this study. 

Keyword: electronic nose, e-nose, maintenance, condition based maintenance, cbm, 

condition monitoring, MSDF, PCA, arduino, taguchi, MOS Sensor, oil, hydraulic oil, 

engine oil, transmission oil, gas sensor 
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1 Inledning 
Här presenteras bakgrundsbeskrivning samt syfte och mål med rapporten 

 
 

På en kontinuerlig växande global marknad spelar produktivitet en nyckelroll för att 

vara ett konkurrenskraftigt tillverkningsföretag. Produktivitet kan uppnås genom 

tillgänglighet och den kan ökas genom användning av effektiva metoder av underhåll 

och strategier. Tillståndsbaserat underhåll är en typ av förebyggande underhåll som i 

första hand använder icke destruktiva testtekniker samt visuell inspektion och 

tillståndsövervakning av prestanda för att avgöra en enhets tillstånd. Sakernas internet 

(IOT, Internet of Things) är ett begrepp som har börjat växa fram och det innefattar 

informationsteknik som via sensorer eller datorer är uppkopplade mot internet 

(Nationalencyklopedin, 2018). Inom industrin kallas det för sakernas internet för 

industrin (IIOT, Industrial Internet of Things) och det är när flera stora industriella 

system kopplas ihop och kommunicerar med varandra för att dela på information. 

Detta kan vara flertalet sensorer som tillsammans avgör en enhets tillstånd, där en sort 

givare i kombination med en annan kan ge en bättre tillståndsbedömning. 

Elektroniska näsanordningar har fått stor uppmärksamhet inom sensorteknik under de 

senaste tjugo åren. Uppfinningen av många nya typer av sensorer samt låg pris gör att 

elektroniska näsor börjar tillämpas inom olika områden. Elektroniska näsor har gett 

många fördelar för en mängd olika kommersiella industrier, inklusive jordbruks- (Liu, 

Zhao, Zhou, & Sun, 2018), biomedicinska (Bax, Taverna, Eusebio, Sironi, & Grizzi, 

2018), kosmetika- (Abedi, Talebpour, & Jamechenarboo, 2018), miljö- (Caya, Cruz, 

& Blas, 2018) och olika vetenskapliga forskningsområden. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Tillståndsbaserat underhåll är en förebyggande underhållsåtgärd där underhåll utförs 

baserat på en enhets tillstånd. Idag finns flertalet tekniker för att mäta en enhets 

tillstånd, t.ex. via vibrationsmätning, ultraljudsmätning, termografering och 

oljeanalys. I dagens industri finns det ingen standardiserad mätteknik för att känna av 

dofter, förutom den mänskliga näsan som kan behöva användas vid inspektioner. 

Ibland kan man inte upptäcka ett fel visuellt men det kan uppstå dofter som indikerar 

att ett fel har eller kommer att uppstå, t.ex. vid överhettning kan det börja lukta bränt. 

Som en indikator på dofter kan man använda sig av en e-näsa. Elektroniska näsor är 

ett biomimetiskt verktyg som kan definieras som intelligenta kemiska multisensorer. 

De har applicerats på flera applikationsfält med målet att tillhandahålla kemisk 

detektering, identifiering och kvantifieringskapacitet. E-näsor bygger på en 

trelagersarkitektur, där första steget representeras av ett provtagningssystem, den 

andra är en kemisk sensoruppsättning och den tredje är ett 

mönsterigenkänningssystem. Kemometrisk förmåga uttryckt av ett sådant kompakt 

verktyg anses faktiskt relevant för tillämpningar inom bland annat medicin, 

miljöövervakning och livsmedelsindustrin. Diffusion av e-nästekniken hindras 

emellertid av grundläggande problem, ofta relaterade till fasta kemiska sensorers 

begränsningar som sensorns drift, brist på specificitet och känslighet för 

miljöförhållandena. I detta arbete undersöks hur bra e-näsor fungerar och om de 
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skulle gå att använda för att mäta ett rullningslagers tillstånd. Detta skulle kunna vara 

starten för att använda e-näsan för tillståndsövervakning av en enhet. 

 

1.2 Problemformulering 
 

En tredjedel av alla rullningslagerfel beror på bristfällig smörjning, t.ex. fel 

smörjmedel, fel mängd smörjmedel eller fel smörjningsintervall (SKF, 2014). Ett 

rullningslager kan endast maxprestera då ett lämpligt smörjmedel används. 

Smörjförhållandena hos ett lager bör därför övervakas noggrant (SKF, 2014). För lite 

smörjmedel kan bero på att oljan läker ut, därav ska en undersökning utföras för att se 

om en e-näsa reagerar på några vanliga oljor som används inom industrin. I dagsläget 

är vibrationsmätning en av de vanligaste metoderna för objektiv tillståndsövervakning 

av rullningslager. I det här arbetet ska en undersökning göras för att se om en 

elektronisk näsa kan identifiera en tillståndsförändring med hjälp av luktförändringar 

hos ett rullningslager eller smörjmedel. För att se om e-näsan eventuellt kan vara 

känsligare för att identifiera en tillståndsförändring hos ett rullningslager eller om e-

näsan skulle gå att användas som ett komplement till vibrationsmätning. 

 

1.3 Syfte och mål 
 

Syftet med examensarbetet är att utvärdera e-näsans tekniska tillämpning för att utföra 

tillståndsövervakning av rullningslager. Målet är ta fram en metod för att utföra 

tillståndsövervakning av rullningslager med hjälp av elektronisk näsa. 

Forskningsfrågor: 

● Kan e-näsa reagera och skilja på hydraulolja, motorolja och växellådsolja? 

● Går det att använda e-näsor för tillståndsövervakning av rullningslager? 

 

I första forskningsfrågan ska den elektroniska näsans känslighet utvärderas, för att se 

om e-näsan kan reagera och skilja på tre vanliga oljor inom industrin. Detta för 

eventuellt lägga grund till ett nytt sätt att identifiera oljeläckage eller för att utföra 

enklare oljeprover vid tillståndsbedömning av ett smörjningsmedel. I andra 

forskningsfrågan ska en undersökning göras ifall den elektroniska näsan kan övervaka 

ett rullningslagers tillstånd med hjälp av doftförändringar i eventuellt lager eller olja. 

Detta för att möjligtvis i framtiden kunna använda e-näsan för att kontrollera 

smörjförhållanden hos ett rullningslager eller bedöma lagrets tillstånd. 

 

1.4 Omfattning och begränsningar 
 

Arbetet avgränsas till en e-näsa och använder endast en specifik uppsättning 

metalloxid-sensorer. Vid de förstörande kullagertesterna används en specifik modell 

av kullager och tester utförs i en öppen samt sluten miljö. Motorns varvtal hålls 

konstant vid samtliga prover men lasten på lagret varierar. Endast tre stycken oljor 

används vid proverna, detta är på grund av att de är tre stycken vanliga oljor inom 
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industrin. Mätningar för att utvärdera den elektroniska näsans förmåga att separera på 

de tre oljorna utförs endast i en sluten miljö, detta för att endast kunna dementera om 

den reagerar och kan skilja på oljorna.  
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2 Teori 
Detta avsnittet ska ge läsaren en grundlig kunskap om vad begreppet underhåll betyder och ge tillräcklig information om vilka 
teorier och begrepp som används för att läsaren skall förstå de ingående delarna vars relevans återfinns i resultatet. 

 

 

2.1 Underhållsteknik 
 

Underhåll (figur 2.1) är en åtgärd vi utför för att få en enhet att utföra krävd funktion, 

ibland kan syftet vara att förebygga fel men även att avhjälpa dem. Enligt Produktivt 

Underhåll - så avses begreppet underhåll alla de åtgärder som vidtas för att hålla en 

utrustning i ett speciellt skick eller för att återställa den till ett speciellt tillstånd 

(Idhammar Underhåll AB, 1995). Standarden SS-EN 13306:2010 definierar underhåll 

som en kombination av de åtgärder vars syfte är att vidmakthålla, eller återställa en 

enhets tillstånd så att den kan utföra krävd funktion. Åtgärderna kan vara tekniska, 

administrativa samt ledningsåtgärder under en enhets fulla livslängd. Med ett bra 

underhållsarbete kan den planerade livslängden i vissa avseenden förlängas (SIS, 

2016). Enligt Idhammar så kan Underhållets omfattning variera, men påpekar att inga 

maskiner kan hållas i drift helt underhållsfritt. Om underhållsverksamheten på en 

anläggning avbryts så menar han också att det förr eller senare kommer att uppstå 

driftstörningar (Idhammar Underhåll AB, 1979). 

 

Underhållet kan indelas i förebyggande och avhjälpande underhåll (Produktivt 

underhåll s. 15), se figur 2.1.  

 

 
Figur 2.1 Indelning av underhållsåtgärder, FU & AU (SIS, 2016). 
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2.1.1 Förebyggande underhåll 
Förebyggande underhåll brukar även förkortas med “FU” och enligt Produktivt 

underhåll avser begreppet förebyggande underhåll allt planerat underhåll som utförs 

för att förebygga fel eller att upptäcka fel innan det uppstår följdskador eller 

driftstörningar (Idhammar Underhåll AB, 1995). Den svenska standarden definierar 

FU som följande: 

 

“Underhåll som genomförs vid förutbestämda intervall eller enligt förutbestämda 

kriterier och i avsikt att minska sannolikheten för fel eller degradering av en enhets 

funktion” (SIS, 2016) 

 

2.1.2 Förutbestämt underhåll 
“Förebyggande underhåll som genomförs i enlighet med bestämda tidsintervaller 

eller efter ett bestämt antal användningstillfällen, men utan föregående 

tillståndskontroll” (SIS, 2016) 

 

2.1.3 Tillståndsbaserad underhåll 
“Förebyggande underhåll som omfattar en kombination av övervakning eller 

inspektion eller provning, analyser och påföljande underhållsåtgärder” (SIS, 2016). 

För att kunna utföra underhåll baserat på en enhets tillstånd, måste tillståndskontroller 

utföras, för att veta om en underhållsåtgärd är nödvändig. En tillståndskontroll (fig. 

2.2) kan baseras på en subjektiv eller objektiv bedömning (Idhammar Underhåll AB, 

1979). Vid subjektiva kontroller är resultatet beroende av den person som utför 

kontroller, dvs olika personer kan få olika resultat beroende på deras 

bedömningsförmåga. Däremot vid objektiv tillståndskontroll använder man sig av 

verktyg som är oberoende av bedömningsförmåga hos en människa, dvs resultatet 

borde bli samma oavsett vem som utför kontrollen. 

 

Figur 2.2 Tillståndskontroll, subjektiv och objektiv metod (Idhammar Underhåll AB, 1979). 
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2.1.4 Schemalagt underhåll 
“Underhåll som genomförs i enlighet med en upprättad tidplan eller efter ett bestämt 

antal användningstillfällen” (SIS, 2016). 

 

2.1.5 Avhjälpande underhåll 
Begreppet avhjälpande underhåll betecknar åtgärder som syftar till att avhjälpa 

uppkomna fel, dvs återställa havererad utrustning i funktionsdugligt skick. I dagligt 

tal används ofta uttrycket “reparation” för att beteckna det avhjälpande underhållet. 

Fackfolk använder också förkortningen “AU” (Idhammar Underhåll AB, 1979). 

Avhjälpande underhåll betecknas också allt arbete som utförs för att avhjälpa fel som 

uppkommit på en utrustning. AU utförs oplanerat vid akuta behov eller planerat som 

en följ av iakttagelser vid tillståndskontroll (Idhammar Underhåll AB, 1995). Enligt 

den svenska standarden definieras AU som följande: 

 

“Underhåll som genomförs efter det att ett funktionsfel upptäckts och med avsikt att 

få en enhet i ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion.” (SIS, 2016) 

 

Avhjälpande underhåll delas in i Akut- samt Uppskjutet underhåll. Akuta åtgärder 

avser det som genomförs omedelbart efter det att funktionsfel har upptäckts så att 

oacceptabla konsekvenser undviks (SIS, 2016). Uppskjutna åtgärder är de som inte 

genomförs omedelbart efter det att ett funktionsfel upptäckts utan senareläggs i 

enlighet med givna regler (SIS, 2016). 

 

2.2 Driftsäkerhet 
 

Driftsäkerhet (figur 2.3) kan beskrivas som sannolikheten att systemet fortsätter att 

fungera under en viss tid under normala förhållanden. Driftsäkerheten består av 

funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet (Leo & Tomas, 1995). 

Den svenska standardens definition av driftsäkerhet: 

 

“Förmågan att vara i ett tillstånd att utföra vad som krävs och när det krävs, under 

givna förhållanden, förutsatt att erforderliga stödfunktioner finns tillgängliga.” (SIS, 

2016) 

 
 Figur 2.3 Schematiskt bild över driftsäkerhet och dess undergrupper (SIS, 2016). 
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2.2.1 Funktionssäkerhet 
Funktionssäkerhet anger risken för fel och störningar hos ett tekniskt system (Leo & 

Tomas, 1995). Den svenska standarden definierar funktionssäkerhet som följande: 

 

“Förmåga hos en enhet att utföra krävd funktion under givna förhållanden under ett 

angivet tidsintervall.” (SIS, 2016) 

 

2.2.2 Underhållsmässighet 
Underhållsmässighet anger hur pass bra det tekniska systemet kan anpassa sig efter 

underhållssystemet (Leo & Tomas, 1995). I boken Lönsamt Underhåll menas även att 

en god underhållsmässighet kan leda till ett effektivare underhåll vilket i sin tur leder 

till kortare underhållstider (Leo & Tomas, 1995). Ibland sätts kvalitetskrav hos 

underhållsresurser för att uppnå en god underhållsmässighet. Dessa anpassningar kan 

även leda till ett billigare underhåll (Leo & Tomas, 1995). Den svenska standarden 

definierar underhållsmässighet på följande sätt: 

 

“Förmågan hos en enhet som används enligt rådande förhållande, att vidmakthållas i 

eller återställas till ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion, i de fall där 

underhållet utförs under rådande förhållande och att fastställda rutiner och resurser 

används.” (SIS, 2016) 

 

2.2.3 Underhållssäkerhet 
Underhållssäkerhet anger beskaffenhet hos underhållsresurser att utföra nödvändiga 

investeringar på olika slags resurser och fördela resurserna efter passande 

organisation (Leo & Tomas, 1995). Beroende på det tekniska systemets 

funktionssäkerhet samt underhållsmässighet kan kostnad för underhållssäkerhet 

variera efter behov av underhåll (Leo & Tomas, 1995). Den svenska standarden 

definierar underhållssäkerhet som följande: 

 

“En underhållsorganisations förmåga att tillhandahålla underhållsresurser på 

erforderlig plats så att krävda underhållsåtgärder utförs när så krävs.” (SIS, 2016) 

 

2.3 E-näsa 
 

Dodd och Krishna (1982) introducerade iden om en elektronisk näsa som en 

anordning för att fånga och känna igen dofter. De använde tre olika 

metalloxidgassensorer och identifierade flera substanser genom signalerna hos dessa 

sensorer. En av dem första förhoppningarna om arbete inom detta område var att på 

ett instrumentellt sätt bedöma attributbeskrivningar som fruktig, gräsbevuxen, 

jordnärlig, malet och så vidare (David R, 2005). Med andra ord vill man fånga 

smakfingeravtrycket (Halova, o.a., 1998) eller känna igen lukten.  

 

Jämförelsen mellan en elektronisk näsa och en mänsklig näsa är i bästa fall som 

jämförelsen av ett öga hos ett bi med ett öga hos en människa (Autrum & Zwehl, 

1964). Biet är blind för en del av det synliga spektret men känslig för andra 

våglängder, samma princip råder vid jämförandet av den elektroniska näsan och den 

mänskliga näsan. Endast vid vissa väldefinierade fall korrelerar den humana näsan 
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med den elektroniska näsan. Som exempel kan utvärderingen av icke vätskeformiga 

flyktiga ämnen, som detektion av sprängämnen nås. Därför kan termen “elektronisk 

näsa” vara vilseledande för en läsare i tron på system som går att jämföra med 

mänskliga näsan. 

 

Termen "elektronisk näsa" är ofta förknippad med detekteringen av lukt eller försöket 

att "lukta" med en teknisk apparat. Som redan nämnts reagerar inte e-näsan likadant 

som näsan hos en människa. Samtidigt som den erbjuder möjligheten till att upptäcka 

några viktiga icke luktande gaser, är den inte anpassad till ämnen av daglig betydelse i 

livet, såsom doften av andra djur, livsmedel eller förstörelse. Ändå finns det starka 

drivkrafter för att applicera den inom olika områdena eftersom alternativ antingen inte 

är praktiska eller är för kostsamma och tidskrävande. 

 

2.3.1 Sensorer 
Konduktometriska gas sensorer baserade på halvledande metalloxider är faktiskt en 

av de mest undersökta grupperna av gassensorer. De har lockat uppmärksamheten hos 

många användare och forskare som är intresserade av gasavkänning. Detta på grund 

av deras låga kostnad, enkelheten i deras användning samt stort antal detekterbara 

gaser (Ihokura & Watson, 1994). Idag finns det många företag som tillverkar denna 

typ av sensorer, som Figaro, FIS, MICS, UST, CityTech, AppliedSensors, 

NewCosmos osv. Deras tillämpningar sträcker sig från gaslarm till komponenter i 

komplexa kemiska system (Pearce, Schiffman, Troy Nagle, & Gardner, 2003). 

 

2.3.2 Funktion 
Taguchi införde den första kommersiellt tillgängliga MOS-gassensorn 1968 

(Yamauchi, 1992). MOS är en av de vanligaste sensorteknikerna som används i  e-

näsa. Kommersiella Taguchi-sensorer består av ett metallhölje, stålgasväv och ett 

avkänningselement. Avkänningselementet är uppbyggt av en keramisk cylinder som 

är ca 9,5 mm lång och ca 3 mm i diameter. Cylindern innehåller en värmespole 

monterad på en hållare. Utsidan av cylindern är belagd av en metalloxid, vanligtvis 

tenndioxid (SnO2) med en liten mängd palladium (Pd) eller platina (Pt) katalysator, 

men många andra oxider, inklusive zinkoxid (ZnO), volframsyra (WO3) och 

Titandioxid (TiO2) kan tillämpas. 

Ytan av halvledarmetalloxiden adsorberar gasmolekylerna om en sensor exponeras 

för en reducerande gas. Adsorption av en gasmolekyl på ytan minskar den potentiella 

barriären genom att injicera elektroner till ledningsbandet, så att elektronen kan 

strömma lätt och därigenom minska det elektriska motståndet. På detta sätt fungerar 

MOS-gassensorerna där motstånd är variabel vars värde är en funktion av 

gaskoncentration (Kanan, El-Kadri, Abu-Yousef, & Kanan, 2009). I figur 2.4 ses 

uppbyggnad hos MOS-gassensorn samt en närmare bild på avkänningselementet. 
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a) 

 

b) 

  

Figur 2.4. a) Uppbyggnad av MOS-gassensor. b) Beståndsdelar i avkänningselement 

 

 

2.3.3 Användning inom industri 
Maskinfelsanalys vid tillståndsbaserat underhåll blir allt viktigare på grund av ökade 

krav på prestanda, säkerhet och tillförlitlighet. Framsteg inom vetenskap och teknik 

har lett till utvecklingen av mekaniska system, som de som finns i vindkraftverk, 

flygplan, höghastighetståg och andra maskiner. Under tiden måste ingenjörer hitta sätt 

att garantera prestanda för dessa system, så att de kan utföra de nödvändiga 

funktionerna under de angivna förhållandena under en viss tidsperiod. Några av dessa 

funktioner innefattar övervakning av driftsförhållandena för maskiner, identifiering av 

ett onormalt tillstånd, ett fel som uppstår i maskiner eller komponenter, bestämning av 

den ursprungliga orsaken till onormala förhållanden eller fel, bedömning av dess 

svårighetsgrad och förutsägelse av återstående användbarhetstid eller trender hos 

onormala förhållanden. Maskinfelsanalys är en av de viktigaste teknikerna för 

kontinuerligt underhåll (Roy, Stark, & Tracht, 2016), vilket kan bidra till att undvika 

onormal händelseutveckling, minska offline-tid, prognostisera återstående livslängd 

och minska produktivitetsförlusten. Dessa kan i sin tur hjälpa till att undvika stora 

systembrott och katastrofer. 

 

Idag applicerats elektroniska näsor på både färsk och bearbetad mat, till exempel för 

att testa mognad av frukt när produkten skördas, under transport och vid 

försäljningsstället. Mognadsprocessen av ost och produktkaraktärisering; 

kvalitetssäkringskontroller av aromämnen med högt värde och identifiering av olika 

köttdelar för att minska potentiella förpackningsproblem (Hodgins & Simmonds, 

1995). E-näsa har också applicerats på både alkoholhaltiga och alkoholfria drycker, 

till exempel vid identifiering av kaffebönor; omedelbara kaffearomier under 

bearbetningen; detekteringen av diacetyl, dimetylsulfid och amylacetater under 

jäsning; och detektion av trikloranisol i både korkar och förpackningar. 
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2.4 Kullager 
 

Syftet med ett kullager är att upprätthålla separationen mellan de rörliga delarna och 

minska friktionen. Kullager används i teknik som cyklar och motorer. Axelns 

rotationsrörelse används i olika tekniska tillämpningar för att överföra energi från 

t.ex. en motor till en växellåda. Kullagerna är gjorda av olika komponenter: innerring, 

ytterring, kulor och båge. Bågen hjälper till att separera rullande element i lika stora 

utrymmen inom inre och yttre ringarna för att göra det möjligt för dem att rotera fritt. 

Dessa system påverkas av vibrationer som orsakas av obalans, resonans, materialfel 

och andra brister. Förekomsten av obalans ger vibrationer i roterande maskiner (Dyer 

& Stewart, 1983). Höga belastningar medför alltid värmeutveckling. För att eliminera 

skador från friktion används oljesmörjning. 
 

Arbetstemperaturen har stor betydelse för kullagrets övergripande prestanda. 

Lagertemperaturen är förknippad med många kritiska parametrar, dvs 

smörjmedelviskositet, lastbärande kapacitet och effektförluster. Lager är kritiska 

element i många maskiner. För att säkerställa att de når sin beräknade livstid är det 

viktigt att temperaturförhållandena i lagret inte överstiger tillåtna nivå (Anderson & 

Bisson, 1960). För höga temperaturer kan förstöra lagret om inget kylsystem 

tillhandahålls. Således beror temperaturutvecklingen i bärsystemet på omgivande 

miljö, såsom husets tjocklek, kylförhållanden och värmeöverföringskoefficienten för 

lagermaterialet (Schwartz, 1970). En felmatris för SKF-rullningslager ses i Bilaga 1, 

för att beräkna nominell livslängd hos ett rullningslager används formel 2 (SKF, 

2014), formeln säger att 90% av alla lager kommer att hålla den beräknade 

livslängden. Den beräknade livslängden för något lager bygger på fem antaganden 

(SKF, 2012): 

 

1. God smörjning i rätt mängd kommer alltid vara tillgänglig för lagret. 

2. Lagret kommer att monteras korrekt. 

3. Mått på delar relaterade till lager kommer att vara korrekt. 

4. Det finns inga defekter som är inneboende i lager. 

5. Rekommenderat underhåll följt. 

 

𝐿10 = (
𝐶

𝑃
)

𝑝

  (1) 

𝐿10ℎ =
106

60⋅𝑛
(

𝐶

𝑃
)

𝑝

 (2) 

 

L10 = Nominell livslängd, vid funktionssäkerhet 90% (Miljoner varv).  

L10h = Nominell livslängd, vid funktionssäkerhet 90% (Driftstimmar).  

C = Dynamiskt bärighetstal (kN). 

P = Ekvivalent dynamisk lagerbelastning (kN). 

p = Exponent för livslängdsformeln. 

 -för kullager, p = 3 

 -för rullager, p = 10/3 
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2.5 Mångsensordatafusion 
 

I takt med ett ökat utbud av bra statistiska mjukvaror så förändras snabbt tekniken för 

mätningar. Det blir allt vanligare att använda flertalet sensorer istället för att använda 

en sensor (Masnan, o.a., 2012). Detta ger en mer realistisk bild av verkligheten 

eftersom fler källor till problemet fås. Tillvägagångssättet kallas för 

Mångsensordatafusion (MSDF, Multi Sensor Data Fusion).  

I boken Multi-Sensor Data Fusion An Introduction definieras MSDF som: 

“Teorin, teknikerna och verktygen som används för att kombinera sensordata, eller 

data som erhålls från sensoriska data, till ett gemensamt representativt format” 

(Mitchell, 2007, fritt översatt). 

Det förtydligas även att data kan bestå av flera mätningar som utförs samtidigt med 

hjälp av flertalet sensorer av samma eller olika typer, men definitionen gäller även för 

mätningar som utförs vid olika tidpunkter med en sensor (Mitchell, 2007). En 

grundförutsättning för all MSDF är att hitta ett gemensamt format för all data, för att 

alla observationer från olika givare skall bli kompatibla med varandra. Detta kan 

göras genom att normalisera alla värden, för att få en gemensam representationsform 

(Mitchell, 2007).  

 

2.6 Principalkomponentanalys 
 

Statistikmetoden Singular Value Decomposition (SVD) ligger till grund för 

principalkomponentanalys (PCA, Principal Component Analysis) men år 1901 

beskrev Karl Pearson metoden PCA som vi ser den idag (Jolliffe, 2002). PCA är en 

metod för att förklara relationer mellan ett antal korrelerade variabler i ett dataset som 

är multivariat. Principen för PCA är att reducera antalet dimensioner hos ett dataset 

som består av ett stort antal interrelaterade variabler men samtidigt behålla så mycket 

som möjligt av den variation som finns i data (Jolliffe, 2002). De korrelerade 

variablerna transformeras till ett nytt antal okorrelerade variabler som kallas 

principalkomponenter, varje principalkomponent består av en linjärkombination av de 

ursprungliga variablerna. De viktigaste komponenterna (PC, Principal Component) är 

ordnade så att den första komponenten behåller den största variationen i datat från 

originalvariablerna (Jolliffe, 2002). Även om PCA inte ignorerar kovarians och 

korrelationer koncentreras metoden på variansen i datat (Jolliffe, 2002). Vid utförande 

av PCA finns det fortfarande inte något rakt förhållande mellan 

principalkomponenterna erhållna från en korrelationsmatris och de som är baserade 

på motsvarande kovariansmatris (Jolliffe, 2002). Ett underförstått antagande finns 

som säger att vid användande av kovariansmatris för att representera data i 

komponenterna bör den inte ha en anmärkningsvärt stor variation, som exempelvis 

kan uppstå vid användande av olika sensorer som använder sig av olika mätskalor 

(Krzanowski, 2000). Kraznowski (2000) skriver även en allmän riktlinje som säger att 

det är förnuftigt att standardisera data först när den uppvisar en tydlig variation eller 

när användaren är orolig över många olika enheter och/eller skalor som kan påverka 

resultatet (Krzanowski, 2000). I detta fall så medför en standardisering att 

korrelationsmatrisen skall användas till analysen (Masnan, o.a., 2012). För en djupare 
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förståelse om hur PCA fungerar rent matematiskt rekommenderas boken Principal 

Component Analysis skriven av Jolliffe (2002).  

 

2.7 Snabb fouriertransform 
 

Snabb fouriertransform (FFT, Fast Fourier Transform) är en viktig metod för 

mätteknik inom vetenskapen för ljud- och akustikmätningar. Den omvandlar en signal 

till individuella spektralkomponenter och ger därmed frekvensinformation om 

signalen (Cochran, o.a., 1967). FFTs används för felanalys, kvalitetskontroll och 

tillståndsövervakning av maskiner eller system (Li, Chow, Tipsuwan, & Hung, 2000). 
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3 Metod 
Metodavsnittet behandlar tillvägagångssätt vid litteraturstudie, laborationsuppställningar och hur PCA utförs i det här arbetet. 

 
 

Innan några mätningar utfördes gjordes en litteraturstudie för att ta reda på var 

utvecklingen hos e-näsan står idag och för att se om liknande mätningar har gjorts 

tidigare. Först testades e-näsans förmågor att skilja de tre olika oljorna som senare 

skall användas i de förstörande proverna för kullager. All data plottas i Excel för att 

snabbt dementera om e-näsan har gett något utslag för att sedan utvärdera 

mätningarna djupare med hjälp av PCA. 

 

3.1 Litteraturstudie 
 

Information söktes främst inom Vetenskapliga artiklar och facklitteratur i e-

boksformat. Vetenskapliga artiklar söktes via Scopus samt Luleå Tekniska 

Universitets databas. Facklitteratur söktes med hjälp av LTU:s biblioteksökruta. 

Nyckelord som användes vid litteraturstudie: E-nose, Electronic nose, gas sensors, 

mos, metal oxide sensors, maintenance, condition based maintenance (cbm), Principal 

component analysis (PCA) och Multi sensor data fusion (MSDF). 

 

3.2 Forskningsmetodik 
 

Allt arbete i denna rapport har baserats på forskningens grunder. Vilket innefattar 

förmågan att utrycka sig klart, enkelt, logiskt och korrekt. Samtliga källor refererats 

enligt formatet APA. Grundläggande teori kring de ingående delarna i forskningen 

har redovisats och en beskrivning över litteraturstudien har gjorts (Ejvegård, 2003). 

De ingående delarna i rapporten har gjorts enligt den strukturerade modellen IMRaD.  

 

3.3 Konstruktion av e-näsa 
 

Ett färdigt kretskort med 8 st tillhörande sensorer köptes av Michael Madsen som 

drivs med 7.5 V och förbrukar ca 1.5A. Kretskortet monterades i en aluminiumlåda 

med en fläkt och en potentiometer. Fläkten kommer att ha en konstant hastighet under 

alla tester och dess funktion är att skapa jämt flöde genom gas-sensorerna. Invändig 

konstruktion av e-näsa ses i figur 3.1 och ett ungefärligt luftflödesschema ses i figur 

3.2. E-näsan mäter i millivolt (mV) och skriver ut värdet hos vardera gas-sensor.  
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Figur 3.1 Invändig konstruktion av e-näsa som används vid testerna. 

 

 

Figur 3.2 Det tilltänkta luftflödet i aluminiumlåda. 

 

De gas-sensorer som används i e-näsan är av typen Taguchi och vilka ämnen de olika 

modellerna reagerar på enligt tillverkarens specifikationer ses i tabell 3.1. 

 

Tabell 3.1 Taguchi gas-sensorer. 

Givare Känslighet 

MQ-2 Brännbara gaser och rök 

MQ-3 Alkohol 

MQ-4 Naturgas, alkohol och rök 

MQ-5 LPG, naturgas, alkohol och rök 

MQ-6 LPG, isobutan, butan  

MQ-7 Brännbara gaser 

MQ-8 Väte, alkohol, LPG, matos 

MQ-135 Alkohol, brännbara gaser och rök 
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3.4 Arduino 
 

Vid utförande av samtliga tester används en Arduino Uno för att logga två 

temperaturer samt luftfuktighet, detta för att kunna se om några större störningar har 

skett på grund av onormalt hög luftfuktighet eller temperatur. De givare som används 

till Arduinon listas i tabellen 3.2 och bild på enheten och tillhörande givare ses i figur 

3.3. Den kod som är skriven för ändamålet är bifogad i bilaga 2. 

 

Tabell 3.2 Givare till Arduino 

Givare Modell 

Temperaturgivare (chip) 

Trådgivare 

Thermo Amp MAX31855 BoB - v2.0 

Thermocouple Type-K 

Luftfuktighetsgivare & Temperaturgivare DHT21 

 

 

 

Figur 3.3 Från vänster Arduino Uno, DHT21 och Thermocouple. 

 

3.5 Mätning av oljor 
 

För att utvärdera om e-näsan reagerar och kan skilja på de tre olika oljorna som har 

valts, utförs en mätning på vardera oljan. De oljor som testas är växellådsolja, 

motorolja och hydraulolja, se figur 3.4. Mätningarna utförs förslutet i en plastlåda, där 

lådans primära funktion är att stänga inne dofter och sekundära funktion att stänga ute 

eventuella utomstående parametrar som kan påverka mätningarna. Utöver dofter mäts 

temperatur samt luftfuktighet, se laborationuppställning i figur 3.5. Innan varje 

mätning får e-näsan stabilisera sig i plastlådan utan lock, därefter startas mätningen 

och behållare med prov appliceras under e-näsan och locket sätts på, varje oljeprov 

körs i 900 sekunder. 

 



16 
 

Figur 3.4 Oljeprover - från vänster, Transmissionsolja, Motorolja och Hydraulolja. 

 

 

 
Figur 3.5 Mätuppställning vid oljeprov. 

 

3.6 Mätning av kullager 
 

Förstörande prover av kullager ska utföras för att se om e-näsan reagerar innan fel, det 

är ett forcerat test för att få ett snabbt haveri. Kullagret som används är inte 

dimensionerat för att klara dessa typer av laster, den felmod som eftersöks är 

utslitning. Vid mätningar används lager SKF nummer 61900, ett lagerhus samt 

hydraulaggregat för att bygga belastning på lagret. Lagerhuset fylls med olja när 

testerna utförs, en illustration på belastning samt oljenivå ses i figur 3.7, den utmärkta 

belastningen är endast en illustrering om vart den största lagerkraften kommer att 

appliceras, det uppstår fler inre krafter än de som har ritats ut. 

En plastlåda används för att kapsla in lagerhus samt e-näsa, lådans primära funktion 

är att stänga inne eventuella dofter som kan uppstå från kullagret och dess sekundära 

funktion är att stänga ut utomstående parametrar som kan påverka mätningarna. De 

springor som uppstår tejpas igen förutom springan kring motorns axel, uppställningen 

ses i figur 3.8. Utöver e-näsan används 3 st givare, en accelerometer för att mäta 

vibrationer, en temperaturgivare fäst mot lagerhus och en luftfuktighetssensor som 
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även mäter temperatur i lådan, specifika modeller ses i tabell 3.3 och en bild på 

uppställningen ses i figur 3.6. En Arduino används för att styra de två 

temperaturgivare och programvaran Clio används till att spela in vibrationsdata. 

Tabell 3.3 De givare som används under de förstörande kullagertesterna 

Givare Modell 

Accelerometer Measurement specialities ach01 

Temperaturgivare (chip) 

Trådgivare 

Thermo Amp MAX31855 BoB - v2.0 

Thermocouple Type-K 

Luftfuktighetsgivare & Temperaturgivare DHT21 

 

 

 

 
Figur 3.6 Uppställning vid lagertest, utmärkt är de givare som används. 1. Luftfuktighet och 

Temperatur. 2. Accelerometer 3. Temperatur. 
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Figur 3.7 Lagerhus med verkande kraft samt illustration hur oljan är ifylld vid varje test. F är 

lagerbelastning och FR är axelns reaktionskraft. 

 

 
Figur 3.8 Uppställning vid förstörande prov av kullager. 

 

3.6.1 Felindikator 
I detta test anses kullagret vara trasigt om det avger tydliga missljud, eftersom det 

initiala tillståndet har förändrats. De felindikatorer som används vid mätningarna är 

hörsel och vibrationsmätning. Vid tydliga missljud avbryts testet och samma gäller 

vid en tydlig frekvensförändring i vibrationsspektrat. Eftersom hörsel är en subjektiv 

metod så är det svårt att få in exakt repeterbarhet vid alla mätningarna, samma gäller 

vid vibrationsmätningarna i detta fall, eftersom enbart en visuell bedömning gjordes 
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när vibrationerna ansågs vara förändrade tillräckligt mycket för att klassa lagret som 

defekt. En uppföljning skall utföras för att styrka att kullagret faktiskt har fått en eller 

flera deformationer, detta genom att klyva kullagret för att sedan studera dess inner- 

eller ytterring i ett mikroskop. 

 

 

3.7 Principalkomponentanalys 
 

För att beskriva gas-sensorernas mätvärden i ett gemensamt representationsformat, 

utförs en MSDF med hjälp av PCA. Vid utförande av PCA används programvaran 

Minitab 17 Statistical Software. Innan PCA kan utföras så måste all data organiseras, 

för att få flera mätserier i samma analys måste varje mätserie läggas under föregående 

mätserie, se exemplet i figur 3.9 där det är tre mätserier som har 3 st datarader i varje 

mätning. Data från e-näsan tas vid ett stabilt läge, dvs sensorerna har hunnit 

stabilisera sig vid doften, se figur 3.10 för exempel vad som menas med ett stabilt 

läge. 

Figur 3.9 Gul; mätning 1, Röd; Mätning 2, Blå; Mätning 3. 

 

 

Figur 3.10 Till höger om det svarta strecket är e-näsan i ett någorlunda stabilt läge. 
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Alla gas-sensorer mäter med samma enhet därav behöver inte mätdata från e-näsan 

standardiseras och analysen baseras på korrelationsmatrisen. Innan analysen utförs 

väljs de val i Minitab som ses i figur 3.11 för att lagra koefficient, poäng samt 

egenvärden för vardera komponenten och fyra olika grafer plottas även till en början: 

 

 

 

 

 

Figur 3.11 Inställning i Minitab vid utförande av PCA. 

 

När datat är bearbetat undersöks förklaringsgraden för att veta hur mycket vardera 

komponenten förklarar datat. En förklaringsgrad över 90% eftersträvas för att kunna 

säga med en relativt hög säkerhet om e-näsan klarar av att separera oljor eller 

avvikelser hos kullagren. Förklaringsgrad ses i session-rutan och är utmarkerad i figur 

3.12, där första komponenten har 73,7% i förklaringsgrad och den andra 

komponenten 14,2% osv. 

 

 

Figur 3.12 Förklaringsgrad av vardera komponenten. 

 

PCA kan vara svårtolkat om det inte syns några tydliga skillnader i datat eller om det 

krävs för många komponenter till att förklara datat. Varje axel/komponent är en 

blandning mellan alla in-värden dvs alla sensorer i detta fall och en axel med en högre 

förklaringsgrad har en större inverkan. Korrelation mellan variabler ses med hjälp av 

att göra en loadingplot och genom att studera storleken på den beräknade 

koefficienten för vardera komponent, det går även att se hur stor påverkan varje 

variabel har; i detta fall varje gas-sensor.  
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4 Resultat 
Detta avsnitt visar resultat av utfört arbete. 

 

 

4.1 Förmåga reagera och skilja på oljor 
 

Två stycken oljeprover utfördes för att utvärdera repeterbarhet, båda testerna utfördes 

i 900 sekunder. 

 

4.1.1 Oljeprov 1 
I figur 4.1 är e-näsans mätdata i millivolt (mV) plottad direkt mot tiden, här letas 

utslag i form av spikar eller förhöjda värden i jämförelse mot referenskurvorna. Det 

syns att e-näsan har reagerat på samtliga oljor i figur 4.1 men det är inte ett lika 

tydligt utslag för hydrauloljan, figur 4.1 b). Vid det första oljeprovet syns en tydlig 

uppdelning av de olika oljorna samt referenskurva i PCA. Temperaturer och 

luftfuktighet under samtliga mätningar har en förhållandevis identisk förändring över 

testets gång. I figur 4.2 ses PCA-plot och samtliga koefficienter för vardera gas-

sensor i principalkomponent ett och två, alla sensorer har liknande värde i komponent 

ett som är den mest förklarande.  

 

a)

 

b)

 

c)

 

d)

 

Figur 4.1 Mätdata från oljeprov 1. a) Referenskurva. b) Hydraulolja. c) Motorolja. d) Växellådsolja. 
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a)

 
 

b) 

  

Figur 4.2 Data från oljeprov 1. a) PCA-plot. b) Koefficienter för Principalkomponent 1 och 2. 

 

4.1.2 Oljeprov 2 
Det andra oljeprovet hade samma förberedelser och systematik som det första provet. 

Resultaten är liknande som vid Oljeprov 1 ( figur 4.3) men vid utförande av PCA så 

samlas all data i tydligare kluster än vad de gjorde i det första provet, där 

mätpunkterna formades mer likt en linje. I figur 4.4 ses PCA-plot och samtliga 

koefficienter för vardera gas-sensor i principalkomponent ett och två, alla sensorer har 

liknande värde i komponent ett som är den mest förklarande. 

a)

 

b)

 

c)

 

d)

  

Figur 4.3 Mätdata från oljeprov 2. a) Referenskurva. b) Hydraulolja. c) Motorolja. d) Växellådsolja. 
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a)

 

b) 

 

Figur 4.4 Data från oljeprov 2. a) PCA-plot. b) Koefficienter för Principalkomponent 1 och 2. 

 

4.2 Test av lagret 
 

4.2.1 Förväntad livslängd hos rullningslager 
Samtliga beräkningar utgår efter de fem antaganden som står i teoriavsnittet under 

lager, dvs lagret råder under perfekta förhållanden. Syftet med beräkningarna är att ge 

en uppfattning om drifttid under den utsatta lagerkraften. 

Maximalt tillåtna last för testriggen är 60 𝑏𝑎𝑟 ≈ 4540 𝑁. Omvandling från tryck till 

kraft gjordes med hjälp av tillverkarens anvisning för hydraulcylindern i testriggen. 

Den förväntade livslängden för lager SKF 61900 under maximal last (60 bar) blev 

1,54 h och dessa beräkningar förutsätter perfekta förhållanden, ingångsparametrar ses 

i tabell 4.1. 

 

Tabell 4.1 Lagerdata för SKF 61900 samt beräknad livslängd i tid (SKF, 2014). 

Betäckning Värde 

C61900 2,08 kN 

P 4,54 kN 

n 1040 rpm 

p 3 

L10h 1,54 h 
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4.2.2 Mätningar med e-näsa 
Innan mätningarna utfördes instängt med plastlåda gjordes 10-talet mätningar med 

hydraulolja under olika förutsättningar, tester kördes med en belastning mellan 50-60 

bar och till temperaturer om 90 grader på lagerhuset och tydliga missljud från kullager 

identifierades med örat utan utslag på e-näsa, två av dessa grafer ses i figur 4.5. 

a)

 

b)

 

Figur 4.5 Två mätningar i öppen miljö. a) Lager 1. b) Lager 2. 

 

I tabell 4.2 ses förhållandena vid lagerproverna, här ses motorns varvtal, tryck hos 

hydraulcylinder, maxtemperatur vilket är vid vilken temperatur på lagerhuset som 

testerna avbröts och tiden är hur länge testerna pågick. I figurer 4.6 ses samtliga 

grafer från e-näsan under de mätningar som utfördes instängt med plastlåda samt en 

samlad PCA på varje prov med olika oljor. I Mätning 1 blev det en stor variation på 

sensor MQ-6, vilket även speglar av sig i PCA:n, övriga sensorer i mätning 1 är 

förhållandevis spikraka under hela testet. Mätning 2 med motorolja fick en viss 

variation i mätdatat, en till mätning under samma förutsättningar gjordes och då blev 

resultatet raka linjer. Mätning 5 med växellådsoljan uppvisade även ingen reaktion 

varken före eller efter kullagerhaveri. Efter varje mätning identifierades metallspån i 

lagerhus, se figur 4.7. 

 

Tabell 4.2 Förutsättningar vid vardera mätningen i sluten miljö 

Mätning Varvtal (rpm) Tryck Maxtemp 

(hölje) 

Tid 

Hydraulolja 1040 rpm 50 bar 70.5’c 3151 s 

Motorolja 1040 rpm 60 bar 90’c 1042 s 

Växellådsolja 1040 rpm 60 bar 90’c 1872 s 
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a)

 
 

b)

 

c)

 
 

d) 

    

Figur 4.6  Mätdata från lagertester i sluten miljö. a) Hydraulolja. b) Motorolja. c) Växellådsolja. d) 

Samlad PCA-plot.  

 

 

 

 

Figur 4.7 Metallspån i lagerhus efter förstörande prov av ett rullningslager.  
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4.2.3 Analys av hydraulolja 
En djupare analys för mätning av lagerhaveri med hydraulolja. Nedan ses ett tydligt 

mönster i PCA:n för testet med hydraulolja att punkterna är utspridda, detta är på 

grund av de spikar som blev under mätningen. I nedanstående Biplot syns det hur stor 

inverkan mq-6 har till skillnad från de övriga gas-sensorerna, den ligger nästan jäms 

med x-axeln, vilket är den överlägset mest förklarande axeln. I figur 4.8 ses 

koefficienterna för principalkomponent 1 och här innehar mq-6 ett värde om -0.98 

vilket är signifikant större än de övriga gas-sensorerna, plus eller minus spelar ingen 

roll i detta sammanhang.  

a)

 

b)

 

c) 

 

Figur 4.8  Mätdata från lagertester i sluten miljö med hydraulolja. a) PCA-plot av hydraulolja.  

b) Biplot av mätvärden c) Koefficienter för komponent 1, varje sensor.   
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4.2.4 Vibrationsanalys 
Power spectral density (PSD) beräknas med hjälp av metoden FFT och gjordes för 

varje lagertest. Endast två grafer redovisas eftersom det inte gick att identifiera någon 

tydlig trend mellan mätningarna. Ingen tydlig trend hittades inte genom att studera 

innerring (Ball Pass Frequency of Inner ring, BPFI) eller ytterring (Ball Pass 

Frequency of outer ring, BPFO) hos kullagret men det går att se en viss förändring 

kopplat till rotationsfrekvensen, för psd-analys se figur 4.10 och 4.11. 

Frekvensanalysens effektivvärde (Root mean square, RMS) ger ingen tydlig ökning 

eller minskning av signalerna, dvs inga tydliga mönster på degradering av lager (figur 

4.9). 

 

a) 

 

b) 

 
Figur 4.9 RMS-nivå hos två lagertester. a) mätning 1, öppen miljö b) mätning 2, öppen miljö. 

 

Figur 4.10 PSD-graf för mätning 1 i öppen miljö. 
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Figur 4.11 PSD-graf för mätning 2 i öppen miljö. 
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4.2.5 Undersökning av kullager med mikroskop 
Mikroskopbilder på de utslitna kullagrena togs för att undersöka eventuella skador på 

rullbanans ytterring. Två stycken nya lager granskades och flertalet mindre skador 

och några skador upptäcktes, bilderna som syns i figur 4.12 är de största störningarna 

som hittades hos kullagrena. För lagret som användes vid mätning 1 identifierades en 

rejäl grop i rullbanans yttre sida. Lagret tillhörande mätning 2 innehar flertalet tydliga 

dislokationer, små och stora. Det sista kullagret som användes vid mätning 3 har fler 

dislokationer än det nya lagret. 

a)

 

b)

 

c)

 

d)

 

Figur 4.12 a) Nytt lager, rullbana ytterring. b) Mätning 1, sida av rullbana ytterring. c) Mätning 2, 

rullbana ytterring. d) Mätning 3, rullbana ytterring.  
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4.2.6 Test vid totalhaveri 
Vid en av testerna i öppen miljö kördes kullagret till ett totalhaveri. I figur 4.14 syns 

kullagret efter haveriet, i bilden syns det hur innerring har smält ihop med ytterring 

och samtliga kulor har försvunnit och i figur 4.13 ses mätdata från e-näsa. Även 

testriggens lagerupphängning gick av, dvs det var inte bara ett lagerhaveri. E-näsan 

reagerade på haveriet men enbart vid kollapsen, i resultat av en stor spik. Vid testet så 

blev temperatur på lagerhustet över 100°C. Hur hög temperatur det blev är det svårt 

att säga på grund av att givare som användes vid testet endast klarade av att mäta upp 

till 100 °C. 

 

 

Figur 4.13 Mätdata från e-näsa vid totalhaveri 

 

a) 

 

b) 

 

Figur 4.14 a) Foto på lagrets ytter- samt innerring b) Foto på lagerhus. 
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5 Diskussion 
Metodavsnittet behandlar tolkning av resultat. 

 

 

5.1 Förmåga att reagera och skilja på oljor 
 

Principalkomponentanalys visar ett tydligt resultat på att e-näsa kan skilja på tre 

prover med olika oljor. Komponent ett är den dominanta axeln och förklarar all data 

med 93% förklaringsgrad, avståndet längs den axeln är det som spelar störst roll och 

det syns tydligt att proverna är på olika områden längs den axeln och kusterna är även 

skilda på den näst mest dominerande axeln (Komponent två). Alla tester har varit 

utförda i en sluten låda, på detta sätt kan man utesluta andra påverkande faktorer som 

kunde störa mätningen. Michael Madsen (2018) som har sammanställt kod och 

kretskort till e-näsan i detta arbete har gjort enklare tester, där han lyckades att skilja 

på olika olivoljor. Vi kunde se en tydlig skillnad i våra mätningar att e-näsan även 

klarar av att separera på hydraulolja, motorolja och växellådsolja. Vi fick däremot inte 

en exakt repeterbarhet mellan de två testerna men vi såg tydliga kluster i PCA:n som 

visar att den kan separera på oljorna. Vi var inte intresserade i mönsterigenkänning 

utan bara om e-näsan kan separera på de olika oljorna. Samtliga koefficienter är 

relativt lika för principalkomponent 1, vilket betyder att alla gas-sensorerna har lika 

stor påverkan vid mätningarna av de tre oljorna. Eftersom att e-näsan klarade av att 

separera på de tre olika oljorna ger det en bra grund till att ta arbetet vidare för att se 

om e-näsan eventuellt skulle reagera på mindre droppar olja vid t.ex. ett läckage. 

Provburkarna som användes vid de här mätningarna var botten av en pappersmugg 

och det hade kunnat efterlikna ett mindre läckage i ett större system.  

    

5.2 Test av lagret 
 
Förväntad livslängd hos rullningslager 

De förutsättningar som SKF nämner för att L10-formeln ska gälla är bland annat; 

korrekt montering och eftersom att belastningen är för hög så är inte denna montering 

korrekt. SKF nämner även att det inte får vara några inneboende defekter i lagret, 

vilket sågs i mikroskop-bilden av det nya lagret, att det kan förekomma defekter hos 

ett nytt rullningslager av den här typen.  

I verkligheten skulle man valt ett annat lager för att klara av den aktuella lasten och 

man kan anse att redan från testets start finns en medveten felmod, dvs överlast. På 

grund av den subjektiva tillståndsövervakningen så kunde vi inte säga att kullagret 

garanterat hade ett försämrat tillstånd, därav sökte vi bevis genom att studera 

vibrationsdata för att sedan undersöka det faktiska tillståndet med hjälp av 

mikroskopi.  
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Mätningar med e-näsa 

De första testerna som utfördes var mer av pilottester som inte resulterade i ett enda 

utslag, därav valdes det att försöka stänga inne dofterna med hjälp av plastlådan men 

det förändrade inte mätresultaten. Det visade sig att gas-sensorer avger en del värme, 

därför är det är svårt att hålla konstant temperatur i en sluten miljö vid mätningar. Det 

syns i referenskurvorna tagna i figur 4.1 a) och 4.3 a), där det syns att kurvorna har en 

minimal linjär lutning. Leverantören av sensorer bekräftar i tekniska datablad att 

temperaturen påverkar mätvärdena, se bilaga 3.  

Totalhaveriet var ett test som utfördes innan mätningarna med plastlåda. Här 

användes en annan temperaturgivare som inte klarade av att mäta de höga 

temperaturerna som uppstod, därför är temperatur hos lagerhuset innan haveri är 

okänd. På grund av de höga reparationskostnader av testriggen som blev till följd av 

haveriet, så vågade vi inte pressa de mätningar som gjordes i plastlådan. Det hade 

varit intressant att göra ett liknande test förslutet i plastlådan, för att se om det skulle 

bli något utslag av e-näsa innan haveriet. Vid samtliga förstörande prover av 

kullagrena gav inte e-näsan ett enda utslag förutom MQ-6, vid test av hydraulolja med 

inkapslat lagerhus. Vid igenkänning av lukter från oljan kan fallet ha varit så att vi 

inte körde en tillräcklig hög driftstemperatur för att oljan skulle avge några starkare 

dofter än vid det initiala tillståndet. Däremot vid samtliga instängda lagerprover 

kunde en lättare bränd doft kännas då locket från plastlådan avlägsnades men e-näsan 

reagerade inte på denna lukt. Kanske är det bara som det beskrevs i teorin att den 

elektroniska näsan inte klarar av att känna just de här dofterna som vi kunde känna 

med den mänskliga näsan. I detta arbete användes endast en e-näsa med en typ av 

uppsättning gas-sensorer, möjligtvis hade resultatet blivit annorlunda med en mer 

utvecklad enhet med flera olika gas-sensorer. 

 

Analys av hydraulolja 

Det enda utslaget som syntes var då MQ-6 gav utslag vid lagerprov med hydraulolja, 

just denna sensor hade tendenser att visa ostabila resultat under slutet av projektet och 

även vid mätningar av referenskurvor så har just denna sensor agerat på liknande sätt. 

Vi har även sett att vid samtliga mätningar då e-näsan har gett utslag så har samtliga 

gas-sensorer reagerat och hade det varit en doft MQ-6 kände av så skulle någon till 

sensor även ha gett utslag.  

 

Vibrationsanalys 

Genom att studera BPFO och BPFI syntes ingen tydlig förändring över tiden, det här 

kan bero på att på att kulorna i lagret har polerat inner- och ytterring men det går inte 

att avgöra för att det är för otydliga skillnader i magnituden som noteras i PSD-grafen, 

se figur 4.10 och 4.12. Det som gick att se är att rotationsfrekvensen förändras en viss 

del och det kan vara på grund av att motorns axel får en viss svängning på grund av 

utsatt last. Eftersom det blev otydliga resultat i all vibrationsdata så är det svårt att 

avgöra om kullagrenas tillstånd har försämrats. Därför måste en 

mikroskopiundersökning utföras för att se om det har blivit någon skada på 

rullbanorna. 
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Undersökning av rullningslager med mikroskop 

Mikroskopet som användes var ett optiskt mikroskop, en bättre lämpad metod hade 

varit att använda ett elektronmikroskop för att bedöma rullningslagernas tillstånd. Ena 

halvan av kullagrens ytterring var i ett bra tillstånd medans den andra halvan 

uppvisade någon form av ett försämrat tillstånd, endast foton på de dåliga halvorna 

togs med i rapporten. Efter flertalet sökningar hittades ingen tydlig definition om när 

ett rullningslager faktiskt är trasigt, eftersom att ett rullningslager med ett försämrat 

tillstånd i vissa applikationsområden fortfarande kan utföra sin krävda funktion. I våra 

tester nöjde vi oss med att köra på en subjektiv tillståndsövervakning för att avgöra 

när testerna skulle avbrytas. Det som eftersträvades var att slita ut lagret genom att 

värma upp lager och olja.  
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6 Slutsats 
I detta avsnitt redogörs dem slutsatser som projektet lett till. 

 

 

Genom analysmetoden PCA syns det att den elektroniska näsan kan skilja på 

hydraulolja, motorolja och växellådsolja i en sluten miljö, se figur 4.2 a) och figur 4.4 

a). Utslagen i PCA för de två olika oljeproverna blev inte identiska men det blev 

tydliga klusterindelningar hos båda mätserierna. Baserat på studiens resultat går det 

inte att avgöra ett kullagers tillstånd med hjälp av en elektronisk näsa, eftersom att 

den endast reagerade vid totalhaveri av kullager. Genomförd studie visar att med de 

lagerhaveri samt rådande temperaturer går det inte att avgöra ett kullagers tillstånd 

med hjälp av en elektronisk näsa. Eftersom att de specifika gas-sensorerna som 

användes till e-näsan inte gav någon form av utslag vid mätningarna. Den 

elektroniska näsan reagerade däremot vid totalhaveri av kullager, vilket är för sent i 

ett förebyggande underhållsperspektiv. Detta medför att den elektroniska näsan inte 

kan användas för tillståndsövervakning av det specifika kullagret som användes vid 

denna studie. 
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7 Fortsatt arbete 
I detta kapitel beskrivs kortfattat vad som kan göras för att fortsätta med denna studie 

 

 

Om man vill ta arbetet med klassificering av oljor vidare, rekommenderas någon form 

av mönsterigenkänning, förslagsvis via maskininlärning (Artificiell intelligens, AI). 

 

Utveckla mer sofistikerad metod för att separera på olja, utvärdera om den klarar av 

att separera kontaminerad olja med ny olja (referensolja). 

 

Om man vill utvärdera e-näsans förmåga att känna igen läckage, bör först en studie 

utföras hur e-näsans känslighet förändras beroende på oljemängd, dvs oljemängd i 

relation till styrka på lukt. 

 

 

Mäta fler gånger med ett tuffare haveri, dvs köra längre än vad som gjordes i den här 

rapporten, eftersom e-näsan reagerade vid totalhaveriet.  

 

Testa köra kullager under låg last och vid högre temperaturer än vad lagret och oljan 

är specificerat för. Detta för att se om oljan avger dofter som e-näsan kan reagera på 

innan haveri. 
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Bilaga 1 SKF felmatris med olika felmoder. 
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Bilaga 2 Arduino kod. 

 

#include <SPI.h> // Thermocouple 

#include "Adafruit_MAX31855.h" // Thermocouple 

#include "DHT.h" // Humidity 

 

#define DHTPIN 2 // Digital pin for humudity 

#define DHTTYPE DHT21   // For the humidity sensor 

 

// Thermocouple 

#define MAXDO   3 

#define MAXCS   4 

#define MAXCLK  5 

 

// Initialising the thermocouple sensor 

Adafruit_MAX31855 thermocouple(MAXCLK, MAXCS, MAXDO); 

 

// Initialising the humidity sensor 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

 

 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); // For serial monitor 

  dht.begin(); // Initiation of the humidity sensor 

   

  delay(500); // wait for MAX chip to stabilize 

} 

 

 

void loop(){ 

  // Reading the temperature 

  temp(); 

 

  // Reading the humidity 

  humidity(); 

   

  delay(2000); 

} 

 

 

// For temperature readings 

void temp(){ 

  double c = thermocouple.readCelsius(); 

   if (isnan(c)) { 

     Serial.println("Something wrong with thermocouple!"); 

   } else { 

     Serial.print(c); 

     Serial.print("\t"); 

   } 
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} 

 

 

// For reading of the humidity 

void humidity(){ 

  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds! 

  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor) 

  float h = dht.readHumidity(); 

  // Read temperature as Celsius (the default) 

  float t = dht.readTemperature(); 

  // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true) 

  float f = dht.readTemperature(true); 

 

  // Check if any reads failed and exit early (to try again). 

  if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) { 

    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); 

    return; 

  } 

 

  // Compute heat index in Fahrenheit (the default) 

  float hif = dht.computeHeatIndex(f, h); 

  // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false) 

  float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false); 

 

//  Serial.print("Humidity: "); 

  Serial.print(h); 

  Serial.print("\t"); 

  Serial.println(t); 

//  Serial.print(" *C "); 

//  Serial.print(f); 

//  Serial.print(" *F\t"); 

//  Serial.print("Heat index: "); 

//  Serial.print(hic); 

//  Serial.print(" *C "); 

//  Serial.print(hif); 

//  Serial.println(" *F"); 

   

} 
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Bilaga 3 Utdrag från teknisk specifikation för Taguchi gas-sensor MQ-4 
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