
 

 

A
vd

el
ni

ng
en

 fö
r e

le
kt

ro
te

kn
ik

 v
id

 In
st

itu
tio

ne
n 

fö
r t

ek
ni

k 

EXAMENSARBETE 2004:E04 
 

Daniel André 

Ombyggnation av 
vakuumanläggningen på Stena 
Danica 



EXAMENSARBETE 

i 

Ombyggnation av vakuumanläggningen på Stena 
Danica 

Daniel André 

Sammanfattning 
För att Stena Lines färja, Stena Danica, skall klara av att tillgodose besättningens och 
passagerarnas krav på ett fungerande avloppssystem ombord, krävdes det att man gjorde 
något radikalt åt anläggningen som sköter det. Vid högsäsong, då Stena Danica fraktar 
12000 passagerare om dygnet, är avloppssystemet väldigt hårt belastat. Eftersom 
driftstopp är mer regel än undantag så beslutades det att man skulle göra anläggningen 
mer driftsäker. För att få anläggningen driftsäkrare så innefattar det ändringar på 
nuvarande system vad det gäller både mekaniskt och elektriskt utförande.  

I den här rapporten, som i första hand behandlar de elektriska funktionerna, finns det 
framtagna nya funktioner som skall tillkomma och en beskrivning hur anläggningen 
skall fungera. Styrningen skall skötas av en PLC och dess program finns som bilaga. 
Det finns ett komplett ritningsunderlag med tillhörande materiellista. 
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Summary 
The Stena Line vessel Stena Danica has to meet the crews and the passenger’s demands 
on a fully working sanitary system onboard, which made it necessary to make a radical 
change in the system. During high season, when Stena Danica freights 12000 
passengers a day, the sanitary system has a very high pressure. Because of the failures 
in the system the engine department were handed the task to make the present system 
more reliable, within the mechanical as well as the electrical performance. 

In this report, which mainly deals with the electrical functions, there are new functions 
that shall add and a description how the system is to work. The operations of the PLC 
and it’s program are shown in the appendices. There are complete drawings and a list of 
components added. 
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Förord 
Det examensarbetet avslutar min elektroingenjörsutbildning 120p vid Högskolan i 
Trollhättan/Uddevalla och i samband med detta vill jag passa på att tacka min 
handledare, Anders Dahlgren, för det förtroendet och fria händer jag har fått. Även vill 
jag passa på att tacka de människor som har kommit med idéer och synpunkter och som 
verkligen har intresserat sig för att få ordning på anläggningen.  

Följande personer skall speciellt ta åt sig: 

Anders Dahlgren, handledare och elektroingenjör 

Johan Sjölander, 2:e maskiniskt 

Manfred Willig, 1:e reparatör 

Christian Magnusson, 1:e maskinist 

Janne Sanborn, 1:e maskinist 

Lasse Pettersson, inköp 

Leif Svensson, Rossing & Jansson AB 
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1 Inledning 
Stena Line AB är ett företag som startades 1962 av Sten Allan Olsson. Han hyrde då in 
ett passagerarfartyg och började köra folk över till Skagen i Danmark. Idag är Stena 
Line ett av världens största färjerederi med sitt huvudkontor i Göteborg. Ett av fartygen 
är Stena Danica som är en passagerarfärja som går emellan Göteborg och Fredrikshamn. 
Den byggdes i Frankrike på ett varv i Dunkreq 1983.  

 

1.1 Bakgrund 
Ombord på båten finns det en el-avdelning som innefattar elektroingenjör, elektriker 
och elektrikerelev. Jag var i kontakt med elektroingenjör Anders Dahlgren vintern 
2001/2002 och han hade då önskemål om att få i ordning anläggningen som sköter 
toaletterna. Toaletterna ombord arbetar med undertryck vilket gör att spolningen görs 
med vakuum och vatten. Enligt elektroingenjören så fungerar inte automatiken som den 
skall och detta skapar allt för mycket driftstörningar. Eftersom systemet har ändrats och 
kompletterats flera gånger och därefter inte dokumenterats så är det svårt att felsöka. Jag 
gjorde en förstudie till examensarbetet våren 2002, där i finns ett uppdaterat 
ritningsunderlag och orsaker till driftstörningar samt tankar kring nya funktioner [1]. 

 

1.2 Syfte och mål 
Elektroingenjörens önskemål är att komplettera anläggningen med nya funktioner som 
skall göra anläggningen driftsäkrare även se om man kan placera det nya 
automatikskåpet på en annan plats (det befintliga sitter på tanken). Projektering görs på 
ett av dom och kan sedan användas för alla tre. Målet är att ta fram en komplett lösning 
till anläggningen för att göra den driftsäkrare. Detta innebär att jag projekterar ett nytt 
automatikskåp och ersätter dagens relästyrning mot en PLC och tar fram ett 
kostnadsförslag till materialet. 
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2 Förutsättningar 
Ombord på Stena Danica använder man sig av ett vakuumsystem för att ta hand om allt 
avloppsvatten [2]. Båten är uppdelad i tre stycken system, ett förligt, ett center och ett 
akter där varje system har varsin samlingstank med tillhörande automatikskåp. För att 
skapa ett undertryck så använder man sig av en pump och en ejektor. Pumpen suger 
vatten från tanken och driver in det i ejektorn och vidare in i tanken igen. I ejektorn 
skapas då ett undertryck i vakuumrören. Pumpen styrs via en pressostat som känner av 
undertrycket i avloppsrören (se figur 2-1). När man sedan spolar på toaletten så öppnas 
vakuumrörets ända vid toalettstolen och vattnet försvinner ner i röret vidare till tanken. 
Samtidigt när detta händer så försvinner lite av det undertryck som finns i röret och 
pumpen måste pumpa runt vattnet så att nytt vakuum skapas 

 

 

Figur 2-1 Principskiss över samlingstanken 

1. Pressostat 
2. Vakuumrör 
3. Ejektor 
4. Ventil 
5. Motorstyrd ventil 
6. Tömningsrör 
7. Pumpmotor 
8. Automatikskåp 
9. Samlingstank 
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2.1 Detaljbeskrivning av nya funktioner 
För att göra anläggningen mer driftsäker och mer användarvänlig så har jag och min 
handledare Anders Dahlgren diskuterat igenom de förslag som togs fram i 
förprojekteringen till examensarbetet. Vi har lyssnat till 2:e maskinisterna och 
reparatörerna som har kommit med intressanta synpunkter och idéer. De nya funktioner 
som bör tillkomma är följande: 

 

• Två nya givare. Höghög-nivå och låglåg-nivå ger en extra säkerhet vad det gäller 
översvämningar och att tanken suger sig torr. Enligt reparatör Manfred Willig så är 
de gamla nivågivarna felplacerade vilket gör att tankens arbetsområde har varit för 
litet. 

• Dom motorstyrda tömningsventilerna skall ha ändlägesindikeringar så att man ser 
om ventilen är öppen eller stängd både lokalt och från kontrollrummet. 

• Koppla in fast vattenanslutning så att givarna spolas av varje gång tanken töms. 
Detta tror jag kan förhindra att papper och dylikt hinner torka på givarna så att 
givarna ger ifrån sig en falsk signal. Enligt 1:e maskinist Christian Magnusson så 
måste det vara sjövatten i spolningen då det är förbjudet att koppla ihop färskvatten 
med avloppsvattnet. 

• Enligt 2:e maskinist Johan Sjölander skulle det vara bra om man kunde byta ut 
luckan som sitter på tanken mot ett transparent plexiglas. Detta innebär att man 
skulle kunna se om pumparna arbetar. Idén har han fått från en annan båt som han 
jobbade på. 

• Det nya skåpet skall inte sitta på tanken där det gamla skåpet satt. Det nya skall sitta 
ute vid bordläggningen för att förhindra att skåpet sitter under om tanken svämmar 
över. Vissa kablar kommer att behöva skarvas i en box som skall sätta under 
befintliga kabelstegen. 

 

De ändringar som är av mekaniskt utförande, så som att borra nya hål för nya 
nivågivare, görs av fartygets reparatörer. Enligt 1:e maskinist Christian Magnusson så 
har ett arbete påbörjats att byta ut pumparna. Han har hittat en ny modell som skall klara 
av de påfrestningar som pumphjulen i pumphuset utsätts för bättre än de gamla 
pumparna. De nya pumphjulen sitter fast skruvade på sådant sätt att man inte kan 
fasvända dem för att då kan pumphjulet gänga av sig. Detta innebär att den funktionen 
inte skall vara med i det nya automatikskåpet. 
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2.2 Avgränsningar 
Det är tre stycken i stort sätt lika anläggningar som finns ombord. Projekteringen görs 
på en av anläggningarna för att sedan, med enkla modifieringar i PLC:n, ändras så att 
den passar in i den anläggning som den skall användas till. Jag kommer att ta fram 
materialkostnader på en ombyggnad men jag kommer att bortse från vad 
arbetskostnaden blir då det är svårt att beräkna arbetstiden pga. min begränsade 
erfarenhet. 
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3 Funktionsbeskrivning 
För att få en överblick på hur anläggningen skall fungera så behöver jag en 
funktionsbeskrivning. Den här funktionsbeskrivningen har jag tagit fram ihop med 
reparatörerna, som jobbar mycket med anläggningen, och 2:e maskinisterna, som 
övervakar den, även 1:e maskinisten har varit med och tyckt till.  

Anläggningen skall fungera så att man alltid har minst 0.28 bars undertryck och 
maximalt 0.40 bars undertryck i avloppsrören. När samlingstanken är full skall den 
tömmas och under tiden tanken töms, så skall givarna och luckan spolas av med 
sjövatten som skall kopplas in permanent. Luckan skall spolas av i intervaller och även 
manuellt med en tryckknapp som skall placeras vid luckan. Pumparna skall 
differentierat startläge och första starberedda pump skall skiftas dvs. om det bara behövs 
en pump för att hålla vakuum så skall det inte vara samma pump som startar först varje 
gång. Man skall kunna starta, stoppa och blockera tömningen lokalt eller uppe i 
kontrollrummet. Givarnas signaler skall vara fördröjda för att förhindra att pumparna 
startar och stoppar stötvis eller att det blir falskt larm. Som indikeringslampor skall det 
istället för konventionella glödlampor vara i utförande av lysdioder för att förlänga 
livslängden på indikeringen samt så skall det finnas en tryckknapp för lamptest. 

Anläggningen skall ge ifrån sig ett summalarm till kontrollrummet när följande 
störningar inträffar: 

 

• Om ett motorskydd löser 

 

• Om det blir lågt vakuum 

 

• Om det blir höghög- eller låglåg-nivå 

 

• Om spänningen försvinner 

 

Man skall kunna välja automatisk körning eller manuell momentan körning av 
pumparna för att underlätta vid idrifttagning av nya pumpar. Enligt önskemål ifrån 
tekniska chefen, Hans Söderström, skall det även vid ett nödfall kunna gå att koppla 
bort PLC:n och via en brytare köra anläggningen. Anläggningens pumpar skall vid detta 
tillfälle styras av en digital pressostat som skall vara inställd på 0,40 bars undertryck. 
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4 In- och utsignaler till PLC:n 
För att ta reda på vilken storlek på PLC:n, med avseende på antal in- och utsignaler, jag 
skall använda måste jag ta fram ett underlag med vilka signaler som kan komma att 
behövas kopplas till den. För att kunna bestämma anläggningens operationer på det sätt 
som är tänkt gäller det att förse sig med en PLC som har tillräckligt många in- och 
utgångar. 

Med det gamla systemet som utgångspunkt och med hjälp av de nya funktioner som 
skall tillkomma har jag kommit fram till att minst 20 ingångar och 16 utgångar [2] (se 
tabell 4-1). 

 

                      Tabell 4-1 Ingångar och utgångar till PLC:n 

 Ingångar  Utgångar 
 Blockerad tömning från ECR  Larm från PLC:n 
 Blockerad tömning lokalt  Hög nivå start 
 Manuell tömning start från ECR  Hög nivå larm 
 Manuell tömning start lokalt  Låg nivå stopp 
 Manuell tömning stopp från ECR  Låg nivå larm 
 Manuell tömning stopp lokalt  Start pump 1 
 Hög nivå starta tömning  Start pump 2 
 Hög nivå larm  Start pump 3 
 Låg nivå stoppa tömning  Motorskydd pump 1 
 Låg nivå larm  Motorskydd pump 2 
 Momentan körning pump 1  Motorskydd pump 3 
 Momentan körning pump 2  Spolning lucka 
 Momentan körning pump 3  Spolning nivågivare 
 Motorskydd pump 1  Öppna tömningsventiler 
 Motorskydd pump 2  Tömning blockerad 
 Motorskydd pump 3  Lågt vakuum 
 Nödkörningsbrytare   
 Manuell/automatisk körning   
 Pressostat på tanken   
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4.1 Val av PLC 
Stena Danica har använt sig av Siemens Simatic S7 221-226 serie för kompakta 
styrsystem tidigare när ombyggnationer av diverse system har gjorts och har varit 
tillfreds med detta. Dessutom har man investerat i Siemens Simatic Step 7-MicroWIN 
32 som är ett Windows-baserat programmeringsprogram. Med kännedomen om antal 
in- och utsignaler till PLC:n så kan jag nu välja storlek på den. Jag kommit fram till att 
Siemens Simatic CPU-typ S7 226 skulle passa bra eftersom den har 24 ingångar och 16 
utgångar [3, 5]. För att kunna lösa problemet med att pumparna skall starta vid olika 
vakuumnivåer måste jag använda mig av en analog pressostat. För att pressostaten skall 
kunna komminucera med PLC:n behöver jag en analog expansionsmodul som kan 
omvandla den analoga signalen till ett datavärde som PLC:n kan hantera. 
Expansionsmodulen, Siemens Simatic EM235, använder sig av en ingångsignal som är 
0-20mA men har dessutom även en utgång som jag kan koppla till ett digitalt 
visarinstrument där man kan avläsa värdet. 

 

4.2 Konstruktion av ritningsunderlaget 
När jag konstruerade ritningsunderlaget tittade jag på den gamla anläggningens 
ritningsunderlag och diskuterade med dem som arbetar med anläggningen [2, 4]. Med 
detta som grund och med de nya funktioner som skall tillkomma kunde jag skapa ett 
ritningsunderlag (se bilaga A sida 1-16). Jag använde mig av Autocad LT 97´s 
tilläggsprogram Elprocad för LT 97 när jag ritade upp systemet. Ritningsunderlaget 
innehåller en dörr- och skåpslayout, layout över indikeringspanelerna, 
huvudkretsschema, manöverkretsscheman, anslutningsscheman. 
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5 Programmering av PLC:n 
Programmeringen av PLC:n gjorde jag i Siemens Simatic´s STEP 7 MicroWIN 32 som 
är ett Windowsbaserat program. Programmeringen gjordes i ladderform där jag byggde 
upp systemet med hjälp av den analoga expansionsmodulen (se bilaga B sida 1-7). 
Insignalen till expansionsmodulen, som är strömvärdet från den analoga pressostaten, 
skall anges som ett decimalvärde i PLC:n där [3]: 

(-1) bar motsvarar decimalvärde 0 och 0 bar motsvarar decimalvärde 32000. 

Jag diskuterat med berörda parter och kommit fram till de väderna som pumparna skall 
arbeta efter skall vara följande: 

• En pump startar vid -0,36 bar som motsvarar värde 20480 

• Två pumpar startar vid -0,32 bar som motsvarar värde 21760 

• Tre pumpar startar vid -0,28 bar som motsvarar värde 23040 

• Pumparna stoppar vid -0.40 bar som motsvarar värde 19200 

• Larm till kontrollrummet vid -0,10 bar som motsvarar värde 28800 

Om körning med en eller två pumpar och dessa inte kan driva fram –0,40 bar på 60 
minuter så skall tre pumpar starta för att förhindra att två pumpar går i jämvikt med 
undertrycket. Både pumparna och nivågivarna är fördröjda tio sekunder för att undvika 
stötvis start och stopp av pumparna. Jag har använt mig av tre stycken räknare för att få 
så att den startberedda pumpen eller pumparna växlas om. Genom att räknarna sätter 
upp tre stycken sekvensvilkor som i sin tur sätter upp tre olika sekvensminnen som styrs 
beroende på hur många pumpar som skall starta. Minnena som styr räknarna är satta av 
signalerna från expansionsmodulen och resetas av den samma. Vid tömning startar 
endast pumparna ett och två då dessa är dom som har en tömningsventil kopplad till sig. 
För att förhindra att luckan som sitter på tanken inte skall bli smutsig så att man inte kan 
se igenom den skall den spolas av i jämna intervaller. 
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6 Materialkostnad 
För att välja material har jag använt min egen erfarenhet och givetvis lyssnat till dem 
som har ytterligare mer materialkännedom. Jag har valt märken som är välkända för 
bolaget och där jag vet att vi får bra rabatter. Kostnaden för materialet har jag diskuterat 
med Stena Lines inköpsavdelning för att få en sådan korrekt bild som möjligt av priset. 
Det visade sig inte vara så lätt att få fram en helt korrekt prisuppgift på vad Stena Line 
betalar för pris till leverantörerna. Enligt tekniska inköpsansvarige Lasse Pettersson, 
vars arbetsuppgift är att leta reda på den biligaste produkten, så är det en djungel av 
rabatter men sade att jag kan dra av 40 % av katalogpriset hos Storel och 25 % hos Elfa. 
Det är hos Storel och Elfa som huvuddelen av materialet är inhandlat. I Storel´s 
produktkatalog finns inte alla priser utsatta så jag har varit tvungen att ringa och fråga 
dem efter priset. Hos övriga leverantörer har jag ring och frågat om produkterna och 
sagt att jag är från Stena Line och där igenom fått en prisuppgift. 

 

6.1 Resultat av materialkostnad 
Kostnaden för materialet kommer att uppgå till 32290 SEK enligt mina beräkningar (se 
bilaga C 1-3). Sedan tillkommer kostnaden för att antingen bygga automatikskåpet 
själva ombord eller att leja bort jobbet. Dessutom skall man ha någon som sätter upp 
och kopplar in automatikskåpet. 

 

            Tabell 6-1 Materialkostnad fördelad på var materialet är inköpt ifrån 

Material inköpt från: [%] Utan rabatt [SEK] Med rabatt [SEK] 

Storel 40 % 24107 14464 

Elfa 30 % 2155 1616 

Rossing & Jansson 0 % 8800 8800 

Lindbergs skylt 0 % 1100 1100 

Transformatorteknik 0 % 1100 1100 

Elektromotor 0 % 4810 4810 

Dahl 0 % 200 200 

Legrand 0 % 200 200 

  Total materialkostnad 32290 
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6.2 Ny apparatur 
Här nedan pressenteras det material som jag har valt att använda mig och som jag vill 
pressentera mer utförlig och orsaker till varför jag just har valt dessa produkter. De 
produkter som är köpta ifrån Rossing & Jansson är framtagna ihop med Leif Svensson 
som är säljare där och har rekommenderat dessa. 

6.2.1 Nivågivare 

Nivågivarna med bälgskydd är speciellt anpassade till stark nedsmutsade vätskor så som 
avloppsvatten och är avsedda för horisontellt montage med en växlade guldpläterad 
kontakt. Bälgen skyddar länkanordningen och ser till att flottören kan röra sig fritt. 
Nivågivaren är tillverkad i rostfritt stål och bälgen av silikon.  

 

Figur 6-1 Nivågivare med bälgskydd 

 

6.2.2 Digitalt visarinstrument 

Den analoga tilläggsmodulen, EM 235, har en analog utgång och den skall användas till 
att ansluta ett digitalt visarinstrument och skall placeras i dörren på automatikskåpet. 
Det har sedan länge funnits en i kontrollrummet men det är fördelaktigt att ha en 
avläsning på plats vid tanken. Det digitala visarinstrumentet, som skall monteras in i 
indikeringspanelen, är ett panelinstrument med LCD-display och med programmerbar 
skalning [6]. Den mäter både likspänning och som i det här fallet likström, 4-20mA. 
Fördelen med att använda sig av ström istället för spänning är att man inte behöver ta 
hänsyn till kabellängden. Matningsspänningen är 5VDC och fås med hjälp av en 
spänningsregulator som monteras i skåpet. 
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6.2.3 Ändlägesindikering på tömningsventil 

Tömningsventilerna fungerar så att nolledaren är gemensam och sedan styrs ventilen 
med fasen beroende på om den skall öppna eller stänga [2]. För att ventilen inte skall 
bränna sönder sitter det en microgapströmställare som bryter fasen till motorn när den är 
i ändläge. Microgapströmställare påverkas av en kam som sitter på axeln och där finns 
det plats för ytterligare en microgapströmställare av typen ”V3”. Denna skall användas 
för ändlägesindikering. 

 

Figur 6-2 Motorstyrd tömningsventil 

 

6.2.4 Automatsäkring 

Eftersom jag inte har valt att ha brytare i dörren för att bryta en motor separat har jag 
valt att säkra av varje pump med var sin trepolig automatsäkring. Det för att man skall 
kunna bryta enbart en pump och låta de andra arbeta. Detta är meningen att det skall 
underlätta vid t.ex. pumpbyte. Jag har utelämnat brytare i dörren pga. att pumparna inte 
får fasvändas och ansåg att en huvudbrytare skall räcka för god säkerhet skall erhållas. 
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6.2.5 Diodplintar 

För att få lamptest på indikeringslamporna så skall jag använda mig av dioder. Ett smart 
och praktiskt sätt är att använda sig av diodplintar istället för traditionella plintar (se 
figur 6-3). Detta är en modell av etageplintar som i ”undervåningen” fungerar som en 
vanlig plint men till ”övervåningen” är en diod inlödd. Detta fungerar bra på min 
anläggning på grund av att jag har två indikeringspaneler som är sammanbundna på så 
sätt att om man t.ex. använder lamptest i kontrollrummet så tänds även 
indikeringspanelen lokalt på automatikskåpet. Andra alternativa metoder att lösa 
diodernas placering kan vara att löda dioderna direkt på indikeringslamporna, löda dem 
i en reläsockel eller använda sig av en extra plintrad med enbart konversionella 
diodplintar. 

 

Figur 6-3 Diodplint 

6.2.6 Lysdioderna 

För att erhålla en lång livslängd på indikeringen och på ett smidigt och snyggt sätt få 
plats med indikeringspanel i kontrollrummet valde jag att beställa lysdiodlampor i 
anpassade färger. Lysdiodlampan har en förkromad panelhållare och med inbyggt 
motstånd för olika drivspänningar så som bland annat 24 VDC. Anslutning är med 
lödöron. 

 

6.2.7 Indikeringspanel 

För att få en tydlig och marint utförd indikeringspanel valde jag att göra en layout i 
Autocad. Dessutom skulle den passa in i kontrollrummets befintliga anläggning. Jag 
ritade hålen för knapparna, lysdiodlamporna och för det digitala visarinstrumentet i 
Autocad. Jag ritade även till skriften som skulle stå ovanför knapparna och lysdioderna. 
Därefter skickade jag in dokumentationen på indikeringspanel och lät en firma gravera 
och ta upp hål i en 2mm tjock aluminiumplåt 
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7 Slutsatser 
Det har varit intressant att från grunden utforma detta automatikskåp för 
vakuumanläggningen. Med riktlinjer från min handledare har skåpet tagit form med 
hjälp av mina egna och andras idéer. Begränsningen för vidarearbete med anläggningen 
ligger i antal in och utgångar till PLC:n men det finns stora möjligheter att i efterhand 
gå in i PLC-programmet och göra ändringar. Det är det som jag upplever så praktiskt 
med PLC att man inte är fast vid fysiska sladdar som i relästyrning utan att man väldigt 
lätt kan gå in och ändra en funktion. Det visade sig att 2:e maskinisterna tyckte tanken 
fylldes för fort i förhållande till antal passagerare och hävdade bestämt spolningen fyller 
tanken för fort. För att lösa problemet kortade jag ner intervalltiderna på spolningen så 
att tiderna ändrades från 3600 till 9000 sekunder i vila och från 300 till 150 sekunder 
spolning. Ett annat problem som dök upp först efter ett par månader var att ventilen som 
släpper på sjövattnet till givarna och luckan kärvade. Detta berodde på enligt 1:e 
maskinist Christian Magnusson att det var salt som hade satt sig i ventilen. Eftersom 
felet inte var elektrisk så beordrade (bad) jag Christian att lösa problemet. 

 

7.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Eftersom att anläggningen har en tydlig indikeringspanel och är betydligt mer 
driftsäkrare nu är givetvis frågan när skall man skall bygga om de två andra tankarna. 
De två andra är i lika dålig kondition som det automatikskåpet var i och skall enligt min 
mening, som får felsöka på dem, byggas om snarast. 
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