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Titel
Effektmätning på sil / Power Measurement on Pulp Screen

Författare
Hans Jonsson 
Ola Larsson

Sammanfattning
Abstract

Examensarbetet beskriver analys och testmätning för att mäta uttagen effekt ur en motor som driver en massasil.
Silen är bland annat avsedd för att separera föroreningar och större partiklar i pappersmassan.
Ingående metoder förklaras med avseende på princip, funktion och begränsningar. Vidare testas metoderna operativt i
industriliknande miljö och dess fördelar respektive nackdelar belyses. Metoderna ställs mot varandra och jämförs
gällande pris och prestanda.

Effekt är en viktig driftparameter när nya system skall utvecklas. Låg effektförbrukning börjar bli ett allt kraftigare
försäljningsargument, och för att hålla sig kvar på en tuff marknad krävs konkurrenskraftiga produkter.
Pappersindustri är i vissa fall en energislukande industri och alla besparingar som kan göras på driftskostnaderna är 
betydelsefulla.

This thesis describes the analysis and contains the results from measurements of power fed from an AC motor into a
pulp paperscreen. A paperscreen is used to remove contaminants in the form of larger particles from the pulp. The
used methods are described with respect to principle, function and limitations. Furthermore the methods have been
operated in an industrial laboratory and the advantages and disadvantages are presented. The methods are compared
with consideration of price and performance.

Power is a very important operating parameter when new systems are being developed. Low energyconsumption is
becoming a very powerful sales argument and to remain on a tough market there is a need for competitive products.
Pulp industry is a very energyconsuming industry and every saving on running expenses is significant.
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Abstract
This thesis describes the analysis and contains the results from measurements of power fed 
from an AC motor into a pulp paperscreen. A paperscreen is used to remove contaminants in 
the form of larger particles from the pulp. The used methods are described with respect to 
principle, function and limitations. Furthermore the methods have been operated in an 
industrial laboratory and the advantages and disadvantages are presented. The methods are 
compared with consideration of price and performance. 

Power is a very important operating parameter when new systems are being developed. Low 
energyconsumption is becoming a very powerful sales argument and to remain on a tough 
market there is a need for competitive products. 
Pulp industry is a very energyconsuming industry and every saving on running expenses is 
significant.

A number of measurements have been performed and the results from every measuring 
method have been weighed in to find correlation between the methods. Repeatability is a key 
property that is very important in order to directly compare similar measurements that has 
been done multiple times. 
The methods are compared with respect to error in measurement and the amount of analysis 
required.

The processes on which measurements has been made is explained in construction and 
principle to provide the reader with a clear picture of each measurement. 

The thesis solid purpose has been to find and test alternatives to past methods for power 
measurement in order to make correct judgements based on such measurements. 
This area of measurement technology has shown to contain some exciting new achievements 
rather than only just the plain sensors. 

Analysis has shown that the used methods work very well and what separates them is how 
well they can describe the mechanical power which is the power that best reflect the 
efficiency of the process. 
If electrical power is used to find the mechanical power the result must be analysed and the 
efficiency of the motor must be known, a property that has shown to be everything but linear. 

The less energyconversions that are being made between the sensor and the process the better 
the result, however if the conversions are well known the supplementary work can be held at a 
minimum. 

Finally a study in possible regulation of the screen is presented and the results show a large 
amount of possibilities regarding energysaving and increased dependable operation. 
Regulating torque from variations in the input and output pressure levels is something that 
needs to be overlooked. 





Sammanfattning
Examensarbetet beskriver analys och testmätning för att mäta uttagen effekt ur en motor som 
driver en massasil. Silen är bland annat avsedd för att separera föroreningar och större 
partiklar i pappersmassan. 
Ingående metoder förklaras med avseende på princip, funktion och begränsningar. Vidare 
testas metoderna operativt i industriliknande miljö och dess fördelar respektive nackdelar 
belyses. Metoderna ställs mot varandra och jämförs gällande pris och prestanda. 

Effekt är en viktig driftparameter när nya system skall utvecklas. Låg effektförbrukning börjar 
bli ett allt kraftigare försäljningsargument, och för att hålla sig kvar på en tuff marknad krävs 
konkurrenskraftiga produkter. 
Pappersindustri är i vissa fall en energislukande industri och alla besparingar som kan göras 
på driftskostnaderna är betydelsefulla. 

En rad mätningar har genomförts och resultaten från de olika mätmetoderna har vägts 
samman för att påvisa korrelation. Repeterbarhet är en viktig aspekt för att direkt kunna 
jämföra resultat när liknande tester görs vid ett flertal tillfällen. 
En jämförelse mellan metodernas uppskattade mätfel kommer att göras och en presentation av 
den mängd av efteranalys som krävs med respektive metod. 

De processer där mätningar skett förklaras också till uppbyggnad och princip för att läsaren 
skall få en bild av hur mätningen gått till.  

Examensarbetet har i grunden syftat till att ta fram alternativ till tidigare mätmetoder för att 
kunna göra korrekta bedömningar utifrån effektperspektiv. Det har visat sig finnas en del 
spännande inslag när det gäller den här typen av mätningar och allt har inte handlat om 
mätteknik. 

Analysen har visat att de testade metoderna fungerar mycket bra för mätning det som skiljer 
dem åt är främst hur bra de beskriver den mekaniska effekten som är den effekt som bäst 
beskriver processens effektivitet. 
Om exempelvis elektrisk effekt mäts i syfte att bestämma den mekaniska effekten måste 
resultatet omräknas med hjälp av verkningsgraden för elmotorn, något som visat sig vara allt 
annat än linjärt.

Ju färre energiomvandlingar som sker mellan givare och process desto bättre värde fås, är 
energiomvandlingarna däremot väl definierade kan analysen och beräkningsarbetet 
minimeras. 

En studie i hur en reglering av silen kan göras finns med och resultaten visar på stora 
möjligheter gällande energibesparing och vinster i driftsäkerhet. Vridmomentreglering utifrån 
tryckförändringar är något som bör tittas mer på. 





Förord 
Det här examensarbetet är en del av examinationen för högskoleingenjörer med inriktning 
Data och Elektroteknik vid Linköpings Tekniska Högskola Campus Norrköping. 
Noss AB Norrköping står som uppdragsgivare för arbetet och där har också arbetet utförts 
under 10 veckor våren 2003. 
Tidigare examensarbeten hos Noss har syftat till att sänka energiförbrukningen på en 
papperssil. Noss har dock haft problem att mäta effekt på ett korrekt sätt varvid dessa 
examensarbeten försvårats något. Detta vill uppdragsgivaren ha hjälp med. 

Vi vill tacka alla som hjälpt till med arbetet på Noss. Speciellt tack till Hans Carlsson för hans 
hjälp med styrsystemet, Ole Pedersen som agerat examinator och handledare samt Päivi 
Johansson som varit vår handledare på Noss. 

Hans Jonsson     Ola Larsson 

Norrköping
2003-09-04
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1 Inledning 

1.1 Presentation av Noss AB Norrköping
Vid pappersmassatillverkning användes trä som huvudråvara, detta innebär att 
föroreningar gör det svårt att säkerställa kvalitén på slutprodukten. Detta är något som
tagits fasta på hos Noss AB. För att förädla pappersmassan och skapa en viss kvalité 
av papper finns en rad olika tekniker, två av dessa är silning och hydrocyklonrening. 
Dessa två tekniker utvecklas och förfinas hos Noss AB i Norrköping. Mer om dem
senare i rapporten. 

Företaget grundades 1949 och har sedan dess försett pappersbruk världen över med
kompletta konstruktioner för rening av pappersmassa. Eftersom företaget 
tillhandahåller produkter inom en ganska snäv nisch har egenskaper som hög 
verkningsgrad, kompakt konstruktion och hög kapacitet varit mycket viktiga för att 
kunna konkurrera på en hård marknad. Dessutom är kravet på ett minimum av 
underhåll stort i en industri som är extremt känslig för stillastående maskiner.

Noss gör inte bara själva komponenterna i reningssystemet utan tillhandahåller även 
konstruktion av kompletta system innehållande såväl egna produkter som produkter 
från andra tillverkare. Detta är viktigt för att kunna tillhandahålla helhetslösningar 
som innefattar konstruktion, dimensionering och uppförande på plats hos kunden. 
Därför finns det kompetens för varje del i systemuppförandet hos Noss. Vidare har 
Noss ett eget laboratorium i Norrköping, där rening och fiberfraktionering kan 
studeras och tekniker förfinas. 

Fram till dags datum har Noss AB levererat över 1000 sil och
hydrocyklonreningssystem runt om i världen med en totalkapacitet på över 175 
miljoner ton pappersmassa per år.
Totalt har Noss ca 160 personer anställda runt världen över och huvuddelen av dessa 
finns i Norrköping där all konstruktion och produktion äger rum. Runt om i världen 
finns det mindre kontor med säljare och servicetekniker. 

1.2 Produktsortiment 
Även om företagets produktlinje är ganska smal finns väldigt många olika modeller
för de olika skeden som reningen utgör. Självklart finns olika storlekar av produkterna 
för att kunna skräddarsy reningssystem för industrier av skiftande storlek och 
omfattning.

Ett komplett system från Noss kan bestå av bland annat avvattnare, tvättare, 
hydrocyklonrenare, trycksilar, rörsystem och pumpar. Av dessa produkter är det inte 
allt som tillverkas av Noss utan resterande delar köps in från andra tillverkare eller 
specialtillverkas för applikationen. 

En stor del av omsättningen hos Noss består av tillverkning och försäljning av 
cyklonerna i hydrocyklonreningsutrustningen, detta beror på att de slits och måste
bytas med jämna mellanrum.

1



1.2.1 Hydrocyklonrenare 
För att ta bort vissa partiklar samt att fraktionera mellan lättare och tyngre fibrer i 
pappersmassan används hydrocykloner. Här är det centrifugalkraften och den skilda 
densiteten hos de olika partiklarna som utnyttjas för att kunna separera dem åt. 
Massan trycks in sidledes i basen på ett koniskt plaströr och de tyngre partiklarna 
kommer av centrifugalkraften att samlas närmast väggarna i röret. När sedan 
avsmalningen blir så liten att de mindre partiklarna inte får plats längre kommer de att 
vända och gå ut i mitten av basen på konen. 
Eftersom det är ganska högt tryck in i konen kommer centrifugalkraften bli stor och 
därmed spelar densiteten ännu större roll för vilken väg en viss partikel går. 
Hydrocyklonrening kan således användas för avskiljning av såväl tunga partiklar som
lättare. Sand, slipkorn och metallpartiklar från tidigare led i massaprocessen kan 
räknas till de tyngre partiklarna och bark och mindre spetor räknas till de lättare 
partiklarna.

Det ligger i cyklonernas natur att arbeta under högt tryck och ibland även vid ganska 
höga temperaturer faktorer som gör att ett visst slitage förekommer på plastkonerna. 
Detta är något som studeras här hos Noss och cyklonerna från olika pappersbruk 
kommer hit för analys. Allt för att kunna utveckla och erbjuda en allt bättre produkt.

Produktnamnet på denna familj av olika stora hydrocyklonrenare är RADICLONE 
och dessa kan även skräddarsys för att passa en specifik applikation eftersom 
tillverkningsprocessen av dem tillåter väldigt stora förändringar i utförande. Noss 
tillhandahåller dock 15 grundmodeller där antalet cyklonkoner varierar från 50 till 600 
och höjden på tornen varierar mellan strax under metern till lite drygt tre och en halv 
meter.

Trycket med vilket den inkommande massan pumpas in i tornen kan uppgå till hela 
350kPa (50psi) om inte något annat specialbeställs och ett tryckfall på 150-200kPa 
medger en låg energiförbrukning. 

Ingen närmare beskrivning av hydrocyklontekniken behövs eftersom de inte är 
föremål för det här examensarbetet.

1.2.2 Trycksilar 
Silning av pappersmassa sker främst för att oönskade partiklar skall separeras från den 
massa som slutligen kommer till pappersmaskinen. Silarna kan också användas för att 
förändra massans egenskaper på olika sätt genom finsilning. Tekniken kan inte tillåta
att något fastnar utan allt måste vidare i processen på något sätt. 

Figur 1 Radiscreen
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Trycksilen, som marknadsförs under namnet RADISCREEN, finns i 7 olika storlekar 
mellan 630 och 2500mm. Den storlek som avses är innerdiametern inuti silen. 
Silen levereras i ett flertal olika utgåvor beroende på applikation och plats i processen. 

RADISCREEN-K Används för att sila bort kvistar (eng. Knot) och större 
mekaniska delar från avverkningsprocessen. 

RADISCREEN-F Denna sil är alltså avsedd att dela upp massan efter storleken på 
fibrerna som ingår. Silplåtens hål är därför mindre än för övriga 
silar (eng. Fine). Mer om fibrer i kapitel 2.1. 

RADISCREEN-C Detta är en grovsil (eng. Coarse) som används för att skydda 
efterföljande utrustning om det föreligger risk att massan har 
förorenats med större delar. Sitter ofta strax före ett 
RADICLONE system.

RADISCREEN-M Ytterligare skydd mot föroreningar kan behövas precis innan 
den dyra pappersmaskinen (eng. Machine) och det är här denna 
sil kommer in. 
Dessutom används dess egenskap att eliminera klumpar i 
pappersmassan och därmed få en jämnare papperskvalité. 

Mer om silar och lite teori bakom finns under teorikapitlet 2.2. 

1.3 Syfte 
Tidigare exjobb har syftat till att förbättra utformningen av specifika delar i silen för 
att förbättra egenskaper som effektförbrukning och flödesmotstånd. För att kunna 
optimera dessa faktorer krävs bra metoder att mäta dem med. Noss har inte någon bra 
metod att mäta uttagen effekt på RADISCREEN med och vill nu ha hjälp att 
utvärdera vilken metod som är bäst att använda. 

Det finns olika anledningar till en effektmätning bland annat mätning för att kunna 
göra vidareutveckling och mätning för att ta reda på energiförbrukning. För att kunna 
göra en omkonstruktion av silens mekaniska delar i syfte att spara energi krävs att 
man verkligen bara mäter den effekt som processen kräver. För ett pappersbruk är 
detta inte alls lika intressant då det är den totala energiförbrukningen som man betalar 
för i slutändan. Men i laboratoriehänseende är det just de direkt påverkbara faktorerna 
som man vill uppmäta och inte hela systemets förbrukning. 

En annan aspekt på detta examensarbete är att se huruvida det är möjligt att reglera
silens drift utifrån storheter som vridmoment eller effekt, detta i syfte att sänka
energiuttaget och kanske även förlänga livstiden hos silen. Detta syfte skall ses som
sekundärt och kommer att uppfyllas i mån av tid. 
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1.4 Problemformulering 
Av Noss given problemformulering:

Effektförbrukning är en viktig driftsparameter för trycksilar. Det finns 
en rad olika metoder för att mäta effektförbrukning på maskiner. I 
detta examensarbete ska olika mätmetoder jämföras och appliceras
på befintlig sil.

I examensarbetet kommer det att ingå litteratursökning, marknadsundersökning,
mätningar med olika metoder, utvärdering och rapportskrivning.

Arbetet är ett 20-poängsarbete för en civilingenjör alternativt 
två 10-poängsuppgifter för högskoleingenjörer. 

1.5 Utformning av rapporten 
I den här rapporten kommer först teorin bakom papperstillverkning och lite silteori att 
presenteras. Detta är nödvändigt för att ge en bra grund till förståelse om vilka 
problem som föreligger vid mätningarna. En presentation av hur informationen har 
inhämtats finns också med i rapporten och detta syftar till att förenkla vidare 
utredningar i ämnet om förutsättningarna förändras.

Därefter kommer de ingående mätmetoderna att presenteras och de resultat som
framställts med respektive metod. En sammanvägning på slutet kommer att leda fram 
till en slutsats om vilken metod som är mest tillförlitlig och viken metod som är bäst 
ur flera olika synpunkter. 

2 Teori
Självklart är det som alltid viktigt att ha en god teorigrund att stå på när ett problem
skall lösas. I detta examensarbete finns det mycket delar som känns igen från tidigare 
erfarenheter men en hel del är givetvis nytt. Därför finns detta kapitel där 
förekommande teknik och terminologi kan förklaras. 

Tekniken bakom de olika mätmetoderna kommer inte att avhandlas under detta 
kapitel utan kommer att presenteras under kapitel 4. 

2.1 Fibrer 
Träd är uppbyggda i olika lager. Ytterst på trädet finns ytterbark och innerbark som
skyddar trädet. Barken skalas alltid av innan man gör pappersmassa, eftersom den ger
en oren massa och ökar förbrukningen av kemikalier vid kokning. Barken är dessutom 
mer värdefull som eldningsbränsle. 

Innanför innerbarken finns veden som i sin tur består av ett tunt kambiumlager följt av 
splintveden. Splintveden är den yngsta och mest levande delen av trädet och står för 
vattentransporten från rot till topp i trädet. Den inre delen av stammen består av död 
ved som kallas kärnved och i mitten finns märgen som står för tillväxten i höjd. 
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Veden är uppbyggd av cellulosafibrer och lignin. Lignin kan närmast liknas vid ett 
klister som håller samman fibrerna, vilket ger veden hållfasthet. Men vid tillverkning 
av exempelvis skrivarpapper är det önskvärt med en så låg ligninhalt som möjligt, 
eftersom ligninet missfärgar papperet med tiden. Denna effekt syns särskilt på 
tidningspapper, som ju ofta gulnar efter ett tag på grund av dess höga ligninhalt. 
Minskning av ligninhalten sker på bekostnad av papperets styrka. 

2.1.1 Fibertyper 
I barrträd finns det i huvudsak två typer av fibrer, vårvedsfibrer och 
sommarvedsfibrer. Vårvedsfibrer uppstår, som namnet antyder, på våren och 
försommaren då tillväxten sker snabbast. Detta gör att de utformas med stora hål och 
tunna väggar. Sådana fibrer ger ett väldigt slätt och fint papper, eftersom de lätt kan 
plattas till. Under sensommaren och hösten har tillväxten nästan helt stannat av, varför
fibrerna då utformas med tjockare väggar och mindre hål. Sådana fibrer kallas 
sommarvedsvedsfibrer och ger ett starkt men grovt papper i slutändan. De kan 
användas då kraven på drag- och rivstyrka är större än exempelvis tryckbarheten. 

Figur 2 Förstoring av årsringar på träd

Till höger i bilden syns de tunna vårvedsfibrerna och till vänster ser man de tjockare
sommarvedsfibrerna.

De första skogarna på jorden bestod enbart av barrträd. Lövträden kom långt senare i 
evolutionen och har för sin överlevnad utvecklat en mer komplicerad fiberstruktur. 
Fibrerna är kortare och ger vid papperstillverkning en fin tryckyta, men tyvärr svagare 
papper.

2.1.2 Fraktionering
Papperskvalitén är alltså helt beroende av fibersammansättningen och 
föroreningsgraden hos pappersmassan. Idag är det möjligt att med stor precision skilja
olika typer av fibrer åt för att papperet skall få önskad styrka och släthet. Silarna, vars 
huvudsakliga uppgift är att sila bort föroreningar i massan, har också förmågan att 
skilja fibrer åt längdmässigt och hydrocykloner separerar fibrer efter väggtjocklek.

Maskinernas precision gör att man idag kan tillverka papper av en mängd olika 
kvalitéer ur en och samma grundmassa. Det finns t.ex. trelagerspapper där 
mittenlagret främst består av sommarvedsfibrer för ökad styrka medan de yttre lagren
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främst består av vårvedsfibrer som ger en slät yta. Pappret kan alltså utformas med
stor variation utifrån kundens krav på exempelvis dragstyrka, rivstyrka, opacitet 
(genomskinlighet), ljushet, vithet, färg med mera.

2.1.3 Fibriller 
Fibrernas tjocklek är ungefär 0,04 mm och på ytan finns ännu mindre trådar kallade 
fibriller. Dessa är ca 0,3 m tjocka och utgör bindningskraften mellan fibrerna. 
Fibrillerna binds samman av vätebindningar som är en koppling mellan vattnet i 
pappret och de hydroxylgrupper som finns hos fibrerna. Det har hänt att dessa trådar 
har fastnat vid silningen och bundit ihop meterlånga trådar av massa som slutligen har 
inneburit totalt stopp i silen 

2.2 Silteori 
Silens teknik innebär inte en perfekt avskiljning av oönskade partiklar men efter silen 
har andelen oönskade partiklar i pappersmassan sänkts avsevärt. Visserligen kommer 
också en del av de partiklar som man önskar ha kvar i massan att följa med de 
oönskade partiklarna ut ifrån silen, men slutresultatet blir en bättre pappersmassa.

Med hjälp av återföring av det som förkastas i silen kan andelen oönskade partiklar i 
pappersmassan minimeras samtidigt som andelen förlorade önskade partiklar 
minimeras. Ett system av silar fungerar alltså som en sannolikhetsprocess. 

Ut från silen kommer alltså två flöden, ett som kallas rejekt och ett som kallas accept.
Acceptet är självklart det som är det mest intressanta av de här två och det är här som
andelen önskade fibrer är störst. 
Rejektet förkastas däremot inte direkt utan går tillbaka i processen. Om silen är en 
kvistsil kan ju kvistarna kokas igen och kanske lösas upp för att på så sätt utvinna 
massa. Inflödet till silen brukar kallas för injekt.

Figur 3 Flöden i sil
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2.2.1 Sildiskar och vingar 
Beroende på var i processen silen sitter och vilken funktion den skall ha används olika 
sildiskar, i övrigt är silens funktion och utseende relativt lika. Det som skiljer på 
sildiskarna är andelen perforering samt hur perforeringen är utförd med hålens storlek 
bland annat. Sildisken är koniskt utformad för att skapa ett hålrum mitt inne i silhuset. 
Diskarna är således monterade med baserna mot varandra. 
I utrymmet mellan sildiskarna finns ett antal vingar, antalet varierar från 2 på de 
minsta och 5 på de största silarna. Dessa vingar har till funktion att hålla plåtarna rena
och förhindra att igensättning av perforeringen sker samt att hålla pappersmassan
roterande inne i silhuset. 
Detta görs genom att en tryckvåg, liknande den som omger en flygplansvinge, bildas 
och lossgör den massa som fastnat i hålet. Beroende på vingens utformning fås olika 
tryckförändringar i omgivningen av hålen och det är till viss del detta som bestämmer
vilka partiklar som kommer igenom.
Vingen är konstruerad så att trycket ifrån silhuset och ut från disken är mindre än det 
tryckfall som blir när vingen lämnat hålet. Denna karakteristik är viktig för att de 
partiklar som fastnat ska stanna kvar inne i silhuset så att de över tiden kan fraktas ner 
till rejektkanalen.

Figur 4 Tryckförändringar i silhål

Denna tryckvåg är således väldigt viktig för funktionen 
hos silen och detta medför att ett visst varv på vingarna är 
erfordrat. Detta gör att man reglermässigt inte kan styra 
ner varvet allt för mycket.

Rotationshastigheten hos vingarna i kombination med det 
höga trycket in i silen, runt 400kPa (58psi), samverkar och 
ger upphov till ett sammansatt flöde snett in mot hålen i 
silplåten. Från partikeln sett verkar alltså hålet vara mindre
än vad det är. Denna effekt är väldigt viktig eftersom den 
möjliggör silplåtar med större hål, något som

produktionstekniskt är en stor vinst. Alltså krävs en viss 
rotationshastighet inne i silhuset. Figur 5 Resulterande flöde i silen

7



Det som påverkar hur mycket effekt som det krävs att driva den här rotationen är 
inflödet och koncentrationen av den inkommande pappersmassan. Koncentrationen 
påverkar ju flödesmotståndet som vingen påverkas av vid rotationen inne i silhuset. 

2.2.2 Pluggning 
Om tryckvågen som skapas av den roterande vingen inte är tillräckligt kraftig för att 
hålla ren hålen i silplåten sätts dessa snabbt igen. Detta leder till att flödet på 
acceptsidan i stort sett stoppas och hela injektflödet leds ner i rejektkanalen. Detta 
fenomen kallas för pluggning och är självklart något som bör undvikas. 

Ett sätt att undvika detta är att öka rotationen på vingen så att tryckvågen blir 
tillräckligt kraftig för att hela tiden kunna hålla rent silplåten. Då fås en ökad 
energiförbrukning och större slitage i silen, men pluggning undvikes. Om en 
pluggning kan förutses och varvet styras upp så att pluggningen undvikes kan 
varvtalet hållas till ett minimum och mycket energi sparas. 

Att förutse en pluggning är inte helt enkelt och en del förlopp kan vara för snabba för 
att kunna hanteras.

2.3 Frekvensomriktare 
För att kunna kontrollera rotationshastigheten hos en växelspänningsdriven elmotor
måste frekvensen på växelspänningen förändras och när det rör sig om stora motorer
låter inte detta sig enkelt göras. 
Eftersom en växelspänningsmotor inte själv skapar fluktuationen av magnetfältet inne 
i motorn som en likspänningsmotor är det växelspänningens förändringar som styr 
denna fluktuation. Detta och strömmen genom de statorlindningar som skapar 
magnetfältet styr hur mycket vridmoment och vilken rotationshastighet som motorn
utvecklar.
Frekvensomriktaren skapar en rotation av magnetfältet inne i motorn med en bestämd
hastighet eller frekvens, med en viss fördröjning följer också motorns rotor i denna 
rotation.  För en trefasmotor finns det åtta olika möjligheter att magnetisera motorn
vilket ger 6 olika magnetiska flödesmönster eftersom de två mönster där alla 
statorlindningar är kopplade till samma potential inte ger upphov till någon spänning i 
motorn.

Figur 6 Princip för frekvensomriktare
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För att generera det magnetiska fält som visas på bilden krävs att V1, V4 och V5 är 
slutna och att resterande brytare är öppna. Detta är det första mönstret som används. 
Mellan varje mönster flyttar sig det magnetiska fältet 60 grader från sin föregående 
position.

Så här enkel är alltså principen en frekvensomriktare, tyvärr finns det dock en del 
aspekter som avsevärt försvårar kontrollen av motorn. Det magnetiska fältet inducerar 
strömmar inne i rotorn och detta försvårar kontrollen av motorn, dessutom
komplicerar yttre störkällor som temperaturförändringar och snabba förändringar av 
lasten på motorn processen. 

2.3.1 Verkningsgrad 
Moderna frekvensomriktare har en mycket hög verkningsgrad och förlusterna är 
huvudsakligen termiska, dvs. att en viss del av effekten in till omriktaren går förlorad 
som värme. Även motorn har förluster och dessa är huvudsakligen 
magnetiseringsförluster och termiska förluster även om en del förluster sker i 
rotorlagringar inne i motorn. Med modern teknik i både omriktare och motor har hela 
drivsystemet en verkningsgrad som gott och väl är över 80 %. Detta innebär att över 
80 % av den tillförda elektriska effekten blir till mekanisk effekt på motorns axel. 

Utifrån följande formel kan den elektriska effekten bestämmas,

cosIUPIN

cos kallas effektfaktor och beskriver hur stor del av effekten som är aktiv effekt, 
alltså den effekt som används för att skapa den mekaniska effekten. Den andra delen 
kallas reaktiv effekt och beskriver den effekt som krävs för att uppnå magnetiseringen
av motorns statorlindningar. 

För att sedan beräkna verkningsgraden för hela systemet behöver vi också veta den 
mekaniska effekten, detta görs enligt 

60
2 n

TPUT

Där  är det aktuella varvtalet ochn T är vridmomentet på axeln. Viktigt att påpeka är 
också att den uttagna mekaniska effekten är direkt proportionell mot det erfordrade 
varvtalet och vridmomentet.
Något som självklart direkt påverkar den effekt som tas ut från elnätet. 

Nu kan alltså den totala verkningsgraden bestämmas enligt 

IN

UT

P

P

Tyvärr är verkningsgraden inte är helt konstant, den beror bland annat på belastningen 
på motorn. Detta försvårar mätningarna.
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Den spänning som går ut från omriktaren och in i motorns statorlindningar kommer
att uppvisa ett väldigt kantigt utseende eftersom det är brytare som kontrollerar 
strömmens riktning. Detta gör det speciellt svårt att mäta med konventionella metoder
över dessa kablar. 

3 Tillvägagångssätt
I laboratoriet hos Noss AB i Norrköping finns det redan en del nyare mätmetoder för 
att ta reda på driftspecifik data. Tyvärr är den stora testversionen av RADISCREEN 
som finns här utrustad med en mycket gammal vridmomentgivare och den mindre har 
ingen mätutrustning alls.
Vid studier av gamla mätserier och kalibreringsutredningar av den gamla
vridmomentgivaren har det framkommit att den har varit väldigt svår att använda, dels 
med hänsyn till kalibrering men även att repeterbarheten har kunnat ifrågasättas. 
Det är därför rimligt att påstå att denna metod inte är tillförlitlig med de krav som
Noss har ställt på mätresultatet.

Det finns en rad leverantörer i Sverige som tillhandahåller mätgivare från
internationella tillverkare och det är inga större problem att hitta passande givare till 
den givna applikationen. Kontaktinformation har hämtats från respektive tillverkare.

Information om den teknik som redan finns här på Noss AB har varit tämligen enkel 
att få tag på, när det gäller den allra senaste tekniken har matematiska arbeten kunnat 
studeras för att förstå bakomliggande teori. När det gäller den äldre givaren har 
informationen varit något tvetydig och eftersom den är så pass gammal finns ingen ny 
information att tillgå. 

Informationskällor har främst varit Internet samt en del nyare böcker i ämnet, 
dessutom har en hel del muntliga informationer inhämtats från återförsäljare och 
medarbetare på Noss.

4 Presentation av olika mätmetoder 
I det här kapitlet kommer de mätmetoder som har varit föremål för granskning under 
examensarbetet att presenteras. Vidare kommer dess för och nackdelar att diskuteras 
och under kapitel 6 kommer resultaten från mätningarna att analyseras. En hel del 
teori kommer självklart presenteras, men det mesta kommer att hållas på en rimlig
orienterande nivå. 

4.1 Mätning av elektrisk effekt 
Ett sätt att mäta energiåtgången för en sil är att mäta den elektriska effekten som
motorn tar ut. På Noss har man tidigare gjort försök att mäta den elektriska effekten 
med s.k. Hallmätare. I en jämförelse mellan en sådan och en vridmomentgivare från 
Ringspann fann man att värdena inte stämde överens särskilt bra. De Hallmätare som
fanns på Noss verkade inte vara tillförlitliga och hade dessutom väldigt kort livslängd. 
Därför beställdes en ny givare av induktiv typ. En utvärdering av Halleffektmätare
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och induktiva givare jämfört med vridmomentgivare är definitivt relevant, eftersom
priset för dessa är betydligt lägre.

Hallmätning och mätning med induktiva effektgivare är metoder som främst används 
då enklare effektmätningsmetoder inte kan användas, vilket är fallet i det här 
examensarbetet. Motorn som driver vingarna i silen styrs av en frekvensomriktare,
som inte ger en normal, sinusformad ström. Därför kan enklare effektmätare som
bygger på att strömmen är sinusformad inte användas.

Både Hallmätare och induktiva givare bygger på samma mätprincip, nämligen att 
mäta magnetfältet kring en strömförande ledare för att på så sätt kunna beräkna 
strömmen i ledaren. I de följande kapitlena förklaras bägge mätmetoderna i syfte att 
ge en ökad förståelse för hur ström genom en ledare kan mätas kontaktlöst. 

4.1.1 Halleffekten
Hallmätare är en typ av givare som utnyttjar den s.k. Halleffekten för att bestämma
den elektriska effekten. Halleffekten upptäcktes först av Edwin Herbert Hall 1879 och 
tekniken bygger på att man kan uppmäta ett visst spänningsfall från en sida till en 
annan på en strömförande ledare i ett magnetfält. Denna spänning kallas för 
Hallspänning, , och är proportionell mot magnetfältets styrka. Runt en 
strömförande ledare finns ett litet magnetfält som kan generera en Hallspänning i en 
annan strömförande ledare med känd strömstorlek. På så sätt är det möjligt att mäta
magnetfältets styrka, som i sin tur är proportionell mot strömmen i ledningen. 
Hallspänningen blir störst när fältet är vinkelrät mot strömmens riktning och 
Hallspänningens tecken är beroende på magnetfältets riktning (se figur). Därför kan 
både magnetfältets riktning och styrka bestämmas med hjälp av Hallmätning.

HV

Figur 7 Halleffekten

4.1.2 Historia bakom Halleffekten 
Under 1800-talet utvecklades en ökad förståelse för elektriska egenskaper hos ledande 
material. Forskare upptäckte att resistansen hos ett material kan skilja sig beroende på 
hur testmaterialet är utformat. Detta ledde till ett nytänkande på området och den nya 
storheten resistivitet infördes.

Denna storhet visade sig vara otillräcklig för att fullständigt beskriva ett materials
elektriska egenskaper Detta ledde till att två nya storheter infördes: bärvågstäthet och 
bärarrörlighet. Dessa egenskaper är mått på hur tätt elektronerna sitter i ett material
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respektive hur rörliga de är. Upptäckten av Halleffekten gjorde det möjligt att mäta
dessa egenskaper.

4.1.3 Van der Pauw-tekniken 
Genom att utföra en resistivitetmätning och en Hallmätning kan man beräkna 
bärvågstätheten och bärarrörligheten. Resistivitetmätning och Hallmätning genomförs 
med van der Pauw-tekniken, som bygger på att skicka in kända strömmar i olika 
riktningar och platser på ett material (se figurerna 8 och 9). Materialet befinner sig i 
ett magnetfält av känd styrka och sedan spänningarna som uppstår mäts enligt vänstra 
bilden. Bestämmande av Hallspänningen sker sedan enligt den högra bilden. 

Figur 8 Uppmätning av resistivitet Figur 9 Uppmätning av Hallspänning

Hallspänning beräknas utifrån en serie mätningar från ett hörn till ett diagonalt hörn
och med olika polaritet på spänningen. Bärvågstätheten kan beräknas utifrån 
Hallspänningen enligt följande formel:

HVdq

IB
n , där är tjockleken på materialet och q  är elementärladdningen

.

d

C101.602 19

Om bärvågstätheten, tjockleken och strömmen är kända kan magnetfältets styrka B
enkelt beräknas. Fältets styrka runt en strömförande ledare blir då proportionell mot
effekten i ledaren. 
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4.1.4 Moderna Hallgivare
Halleffektmätare var från början bara 
laboratorieföremål, men i och med upptäckten 
av halvledare, som t.ex. Indiumarsenid (InAs), 
utvecklades de till allt mer kommersiella
produkter. Moderna Halleffektgivare är 
uppbyggda enligt figur 8. Hallplattans 

bärvågstäthet, bärarrörlighet och tjocklek är 
noga uppmätta och därför kan magnetfältets
styrka beräknas väldigt exakt.

Figur 10 Hallspänningen mäts på en
halvledarplatta (s.k. Hallplatta) och
förstärks med en differentialförstärkare

För att fånga upp magnetfältet
runt en strömförande ledare 
används en ring av ett 
ferromagnetiskt material med
väldigt hög permeabilitet.
Hallsensorn placeras i ett luftgap i 
ringen och registrerar magnetfältet 
som fångas upp av ringen. 
Strömmen beror av magnetfältet
enligt följande kurvintegral över
området C: 

C

yylHlHdlHi 00

där  och  är magnetfältet i 
luftgapet respektive gapets bredd och  och är magnetfältet i ringen respektive 
ringens konturlängd.

0H 0l

yH yl

Figur 11 Hallmätning med hjälp av en ferromagnetisk ring

4.1.5 Induktiva givare 
Den givare som beställdes heter Unipower PWM325. Den är inte uppbyggd kring en 
Hallsensor men principen för effektmätning är, liksom för Hallmätare, att mäta
magnetfältet kring en strömförande ledare och ur det beräkna strömmen. Uppmätning
av magnetfältet sker här med spolar istället för med Hallsensor. Ett magnetfält kan 
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inducera en ström i en spole som är proportionell mot magnetfältets styrka. På så vis 
är det möjligt att mäta magnetfältet kring en strömförande ledare även med en spole.

Givaren är till storleken liten och 
smidig. De tre fasledningarna går 
genom givarens tre hål. Mätningen 
av magnetfältet runt kabeln sker 
sedan med hjälp av 
strömtransformatorer som sitter i 
givaren. Principen för en 
strömtransformator är enkelt 
beskrivet en spole som genomgås av 
en kabel. Kabeln utgör primärsidan
av transformatorn och själva spolen 
utgör sekundärsidan. Strömmen i 
sekundärsidan är proportionell mot
primärsidans med en viss 
proportionalitetskonstant, som för 
den här givaren beror av vilket 
mätområde som väljs. Givaren är 
utrustad med en analog utgång, 4-20 
mA, där mätområdet avgör hur denna signal skall kalibreras.

Figur 12 Unipower PWM325

PWM325 bygger på en mycket snabb analog multiplikatorkrets, som multiplicerar de 
momentana strömmarna och spänningarna i varje fas. Fasspänningarna mäts på 
ingångarna 1, 3 och 5. Strömmen mäts direkt på kabel genom de tre hål genom vilka 
kablarna förs igenom (se figur 12). De tre effekterna adderas sedan och 
medelvärdesbildning sker med analoga filter. Den totala effekten beräknas enligt 
formeln:

cos3 IUP

Denna givare är både billigare och smidigare än Hallgivare, men den är begränsad till 
mätning på induktiva laster (elmotorer). Den fungerar därför alldeles utmärkt i detta 
sammanhang. Dess höga bandbredd (8 MHz) gör att den är oberoende av kurvformen
hos strömmen, varför den är extra bra lämpad för frekvensomformad drift.

Tillverkaren av denna givare nämner ingen specifik noggrannhetsklass i givarens
datablad. Det enda som sägs om mätnoggrannheten är att den är hög. Användandet av 
yttre strömtransformatorer skapar en viss störningsrisk, eftersom de har en viss 
drivningsförmåga. De klarar en maximal last på 2,5 VA, vilket gör att kabelns längd 
och diameter måste anpassas till detta. Maximal last kan enkelt beräknas med ohms 
lag om man först beräknar kabelns motstånd per längdenhet. Alltså: 

2IRP , där R  är kabelns motstånd och I  är 5 A i det här fallet.

Denna begränsning blev dock inte något problem i vårt fall eftersom en kabel med
maximal tvärsnittsarea, , användes. Givaren placerades så att kablarnas längd 210 mm
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blev ungefär tre meter, vilket ger en last väl inom gränserna för vad 
strömtransformatorerna tål. En grov kabel minskar också risken för mätfel hos 
givarens strömtransformatorer, eftersom det blir mindre luft i hålen. 

4.2 Mätning av vridmoment och varvtal 
Idag domineras marknaden av två olika typer av vridmomentgivare, antingen är de av 
magnetoelastisk typ eller också bygger de på trådtöjningsprincipen. Andra principer 
finns självklart också men de är inte speciellt allmänt vedertagna i dagsläget.
Den senare varianten bygger på att man känner till ett visst materials mekaniska 
egenskaper när det utsätts för belastningar. En vanlig axel deformeras när den utsätts 
för ett visst vridmoment, denna deformation är dels elastisk och dels plastisk. Plastisk 
innebär att axeln blir varaktigt deformerad även om kraften på axeln upphör. Detta 
påverkar givarens så kallade repeterbarhet, dvs. dess förmåga att vid två olika 
mättillfällen ge exakt samma utsignal om den påverkas av samma vridmoment.

Eftersom de flesta givare levereras med en egen axel kan denna axel vara testad på ett 
sådant sätt att man inom ett visst område kan lova att ingen plasticitet inträffar. Då 
blir repeterbarheten hos givaren mycket god. 

4.2.1 Mätning med trådtöjningsgivare 
För att mäta den elastiska deformation som axeln uppvisar för ett visst vridmoment
fastsätts trådtöjningsgivare på axeln, dessa förändrar sin kapacitans när de utsätts för 
deformationen. Problemet med dessa givare är att signalen från trådtöjningsgivarna på 
något sätt måste överföras ifrån axeln. Släpringar eller transformatoröverföring
(induktiv överföring) är brukligt att använda men även radioöverföring är vanlig. 
Släpringar är inte något bra alternativ på grund av det höga slitaget på dessa. 

Trådtöjningsgivare är generellt sett en väldigt beprövad teknik och används till att 
mäta med i en rad olika tillämpningar. Givarna limmas fast direkt på materialet på ett 
sätt som gör att kraften påverkar dem åt olika håll och ansluts sedan till en 
differensförstärkare.
I moderna vridmomentgivare är ofta hela axeln innesluten på ett eller annat sätt vilket 
gör att yttre påverkan får svårare att påverka mätresultatet.

4.2.2 Magnetoelastiska givare 
När materialet i axeln påverkas av ett vridmoment kommer materialets magnetiska
egenskaper att förändras. Denna effekt är motsatsen till magnetostriktion som
beskriver hur ett material förändrar sig när det påverkas av en magnetisk kraft. 
Magnetostriktionen påvisades runt 1840 av James P. Joule. 
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Figur 13 Magnetiseringshysteres

I diagrammet ses hystereseffekten mellan magnetiseringsfältet H och den magnetiska
flödestätheten B.
Den mekaniska påverkan som det talas om består av tryck eller töjning. Dessa krafter 
påverkar alltså denna hysteres och i vissa material är denna påverkan väldigt linjär. 
Teoretiskt sett är det alltså möjligt att bestämma vridmomentet i en axel genom att 
enbart uppmäta de förändringar i magnetfältet som axeln uppvisar. Problemet är bara 
att på ett tillförlitligt sätt uppmäta dessa förändringar. 
Det finns en rad vedertagna metoder men de flesta bygger på att på något sätt mäta
den inducerade spänningen i en spole som följd av magnetfältet.

Kraven på materialet vid en magnetoelastisk mätning är ganska krävande eftersom
magnetiska egenskaper och mekaniska egenskaper är lika viktiga. Ett material som
har goda magnetiska egenskaper (liten hysteres) är oftast väldigt mjuka och lämpar
sig inte alls för stora mekaniska påverkningar. Material som klarar stora mekaniska
påfrestningar har oftast inte så goda magnetiska egenskaper. I moderna applikationer 
används väldigt ofta en legering för att få fram de rätta egenskaperna. Dessutom är det 
vanligt vid stora påfrestningar att tillverka axeln i ett annat material och endast ha små
ringar av denna legering fastsatta på denna axel. 

Det vanligaste sättet att mäta med är att använda två tunna räfflade lager som fastsätts 
på axeln, det ena med räfflorna i 45 graders vinkel med axelns längdriktning och det 
andra med –45 graders vinkel med axelns längdriktning. 
Vridmomentet ger i sin tur upphov till töjning i det ena lagret och tryck i det andra, 
permeabiliteten ändras enligt diagrammet ovan och en differensförstärkare kan 
förstärka effekten. 
Tryck och töjningar som påverkar axeln i dess längdriktning kommer på det här sättet 
att försvinna eftersom de påverkar bägge lagren på samma sätt. 
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Figur 14 Princip för magnetoelastiska givare

Magnetoelastiska givare har en god repeterbarhet och är i stort sett helt okänsliga för 
temperaturförändringar. De är dessutom ofta inkapslade för att tåla fukt och inte 
släppa in yttre magnetfält som skulle kunna störa mätningen.

4.2.3 Mätning av deformation som längdstorhet 
Ett annat sätt att mäta deformationen på är att ha två referenspunkter på axeln ett visst 
avstånd (L) från varandra. Dessa två punkter kommer att ändra läge relativt varande 
till följd av vridmomentet som axeln utsätts för. En vinkel på förskjutningen ( ) kan 
bestämmas och ur detta kan det aktuella vridmomentet bestämmas om materialets
elasticitet är känt. 

Figur 15 Mätning av deformation

Mätningen sker oftast optiskt. Detta tillvägagångssätt är inte speciellt vedertaget
eftersom det kräver mer plats än andra typer av givare. Metoden är okänslig för yttre 
störningar som temperatur och fuktighet vilket gör den utmärkande robust. 
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4.2.4 Mätning med akustik 
Vid tillämpningar med extremt höga krav på prestanda har en ännu nyare teknik 
utvecklats som bygger på akustiska egenskaper hos materialet. Denna nya teknik 
omnämns under namnet SAW (Surface Acoustic Wave) och har sitt ursprung i teorier 
som Lord Rayleigh formulerade 1885. Han bevisade att akustiska vågor kan fortplanta 
sig på den plana ytan mellan ett elastiskt material och vakuum eller luft.

Figur 16 Princip för akustisk vridmomentmätning

En signalkälla med en fast frekvens (vanligtvis 10MHz – 3GHz) skapar en mekanisk
(akustisk) våg i substratet och vågen plockas sedan upp av den andra sidan och blir till 
en spänning på utgången. 
Hastigheten som vågen färdas mellan de två elektroderna beror av deformationen och 
temperaturen i materialet som de sitter på. 

Figur 17 Montage på axel och överföring
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Eftersom SAW-givarna måste sitta i kontakt med axeln de skall mäta på uppstår 
återigen problemet med att få signalen ifrån axeln. Vanligtvis används en induktiv 
överföring för att slippa släpringar eller dyrbar radiotelemetri. Detta är en vanlig 
princip i mätgivare och används även vid mätning med trådtöjningsgivare. 

För att störa en SAW baserad givare behövs vågor av samma typ som den själv 
alstrar, och i de applikationer som den är avsedd för uppstår endast vågor från 
mekaniska källor såsom lager och kuggar. Man kan tänka sig en del högfrekventa 
vågor från magnetiseringen i elmotorn men dessa vågor är alltför snabba. Dessutom
kommer differentialförstärkaren enbart att förstärka skillnaden mellan givarnas 
signaler och eftersom de flesta av dessa störningar når bägge givarna simultant 
kommer de heller inte att förstärkas.

4.2.5 Inbyggda varvtalsgivare 
Användningsområdet för vridmomentgivare är ofta att mäta mekanisk effekt på en 
axel, detta innebär att ett bra mått på det aktuella varvtalet behövs parallellt med
vridmomentet. Ett flertal av de studerade modeller av vridmomentgivare har en 
varvtalsbestämning inbyggd och kan direkt användas för bestämmande av effekten. 

Den överlägset vanligaste mätmetoden för bestämmande av varvtal är att belysa en 
reflekterande punkt på den roterande axeln och sedan låta registrera det reflekterade 
ljuset. Resultatet blir en någorlunda snygg fyrkantsvåg med en frekvens direkt 
proportionell till varvtalet. Denna översätts till en standard 4 till 20 mA signal som
sedan kan tolkas av styrsystemet.

4.3 Direct Torque Control 
En växelströmsdriven elmotor är en kombination av magnetiska, elektriska och 
mekaniska egenskaper. Dessa tre fysikaliska områden är de områden där mest
forskning och flest framsteg gjorts genom åren, detta är ganska naturligt eftersom de 
är så pass grundläggande för all forskning. 
När teknik bygger på så pass väldefinierade lagar som elmotorn faktiskt gör är det 
enklare eller åtminstone möjligt att beskriva processen matematiskt. Detta är något
som tagits fasta på i den teknik som kallas för DTC eller Direct Torque Control. Det
finns också en annan benämning som är DSC eller Direct Self Control men DTC är 
den dominerande.

De flesta nyare frekvensomriktare på marknaden innehåller någon form av teknik för 
att på ett enkelt sätt kunna hålla ett konstant varvtal eller rentav ett konstant 
vridmoment. Den teknik som nu börjar ta överhanden skall presenteras i det här 
kapitlet.

Grunden till tekniken lades redan 1985 av två japanska matematiker, Takahashi och 
Nuguchi men en del av idéerna härrör från teorier av Plunkett från 1977. 
Deras idé bygger på att direkt kunna kontrollera magnetisk fluktuation och 
vridmoment i motorn, därav namnet Direct Torque Control. I tidigare teknik som t ex 
Vector Control har dessa egenskaper styrts indirekt genom att variera strömmen in till 
motorn.
De lyckades att få till denna kontroll genom att jämföra fluktuation och vridmoment
tagna från en motormodell med den referens som erhålls på ingången. 
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Motormodellen är väldigt avancerad matematiskt och innehåller en hel del 
vektoranalys.

DTC är uppdelat i två huvudsakliga delar, Torque Control Loop och Speed Control 
Loop. Som namnen antyder handlar det om att styra vridmoment och hastighet. 

4.3.1 Torque Control Loop 
I den här delen mäts normalt strömmen in till motorn i två faser dessutom mäts
spänningen över likspänningsbussen innan inverteraren. För att veta det magnetiska
flödesmönstret inne i motorn tas också aktuellt läge på inverteraren in som mätvärde.

Figur 18 Torque control loop

Dessa fyra värden (1) används som data i den adaptiva modellen av motorn (2) som är 
nästa steg. Det är egentligen här som den komplexa delen av tekniken finns, den 
innehåller all nödvändig data om motorn för att kunna beräkna aktuellt vridmoment
och flux. 

För att skapa en modell av den elmotor som är ansluten till frekvensomriktaren
behövs först en del storheter om motorn bestämmas, vanligtvis görs detta genom en så 
kallad identifikationskörning. 
Denna identifiering kräver att motorn kopplas loss från lasten och hela processen tar 
någon minut. Under körningen mäts motorspecifika data som statorresistans, 
gemensam induktans och fyllnadskoefficienter. 
Alla dessa data beskriver egentligen hur förloppet att magnetisera motorns lindningar 
fortgår vid olika förutsättningar. 
När dessa data inhämtats är den adaptiva modellen av motorn skapad. 

Om en sådan här identifikationskörning inte gjorts tas endast en del värden från 
motorn precis vid start, dessa värden räcker oftast för en bra drift av motorn. Det är 
främst om drift skall företas i omgivningen av 0 i varvtal som en 
identifikationskörning behövs.
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Ingen yttre givare behövs för återkoppling till systemet om inte väldigt stränga krav 
på noggrannhet krävs, modellen klarar att hantera krav på varvtalet ned till 0,5 %. Om
kraven överstiger dessa finns oftast möjlighet att göra en återkoppling. 

Ut ifrån den adaptiva motor modellen kommer sedan det aktuella vridmomentet hos 
motorn och även den aktuella fluktuationen i statorn samt aktuell rotationshastighet.
Dessa data kommer in i nästa steg som komparerar (3) dessa värden med
referensvärden på vridmoment och fluktuation. 
Referensvärdena kommer från delar av Speed Control Loop. 

I Optimum Pulse Selector (4), som är nästa steg i kedjan, finns en digital 
signalprocessor som räknar fram hur inverterarens läge skall ändras i varje tidpunkt. 
Detta med tonvikt på att referensvärdet på vridmomentet skall nås eller hållas. 
Denna beräkning av lägesförändringen gör att inverteraren inte behöver göra några 
onödiga växlingar något som är vanligt i frekvensomriktare av mer traditionell typ, då 
kan upp till 30 % av växlingarna vara helt onödiga. 

Blocken som ses längst till höger i bilden ovan är den mer aktiva delen av DTC 
styrsystemet. Hur dess funktion och uppbyggnad ser ut i lite mer detalj kan studeras 
under kapitlet om frekvensomriktare där tekniken beskrivs lite mer allmänt.

4.3.2 Speed Control Loop 
En av de allra största användningsområdena för frekvensomriktare har varit att 
faktiskt kontrollera motorns rotationshastighet, detta görs i den andra delen av DTC 
Speed Control Loop 

.
Figur 19 Speed control loop

21



I den här delen skapas de referensvärden som används i komparatorerna i Torque 
Control Loop delen, dessutom finns ingångar här för att bestämma ett värde på varvtal 
eller vridmoment. Detta för att sedan låta omriktaren själv reglera och hålla detta 
värde. Det finns även möjlighet att använda olika färdiga mönster för hur 
fluktuationen i motorn skall styras, med optimering för att minska ljudnivån från 
motorn. En annan funktion i den här delen är Flux braking som innebär att man
magnetiskt kan bromsa motorn snarare än att låta lasten stå för den bromsande 
kraften. Dessa egenskaper styrs från Flux Reference Controller (7). 

I Speed Controller (6) delen återfinns en standard PID regulator för att kunna reglera 
varvtalet på ett bra sätt. Signalen från denna regulator passerar sedan genom Torque 
Reference Controller (5) för att se till att det håller sig inom rimliga gränser för 
vridmomentet. I detta block finns även möjligheten för extern styrning av exakt 
vridmoment, då kommer istället varvtalet att styras härifrån.

4.3.3 ABB ACS600 Singledrive
Eftersom ABB var ett av de första företag att anamma den nya kontrolltekniken för 
frekvensomriktare är det fortfarande de som dominerar marknaden. En del 
konkurrenter börjar komma med produkter med DTC men här på Noss AB 
Norrköping finns enbart produkter från ABB. 
Installerat här just nu finns den nyare varianten som heter ACS600 samt några äldre 
omriktare även de från ABB. ACS600 har det nya DTC styrsystemet och finns i ett 
antal olika utföranden. Från de små med endast 1.5kW uteffekt till 3000kW för de 
största modellerna.

Inställningsmöjligheterna i ACS600 är ganska många men enbart några få behövs för 
att komma igång, de omriktare som finns i laboratoriet är minimalt inställda. 
Tyvärr har inte fullständig motoridentifiering körts på någon av motorerna som är 
installerade i laboratoriet och det inte heller tekniskt genomförbart att i efterhand göra
en sådan. 

För enkelhetens skull finns fem olika förprogrammerade inställningar som kan 
användas för att komma igång snabbt med driften. Den inställning som används här 
på Noss kallas ”Fabrik”. Följande in- och utsignaler är definierade i denna inställning.

Insignaler Utsignaler
Start, Stopp, 
Rotationsriktning
Analog referens 
Val av konstant varvtal 
Val Accel/Retard

Analog utgång 1: 
Varvtal
Analog utgång 2: 
Ström
Reläutgång 1: 
Driftklar
Reläutgång 2: I drift 
Reläutgång 3: Fel 

Tabell 1 In- och utsignaler på ACS600, makro: Fabrik
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De förändringar som gjorts är alltså att ställa om så att vridmomentet skickas ut på 
analog utgång 2 istället för ström. Dessa små förändringar går att göra i de förinställda
inställningarna utan problem. När sedan utgångar kopplas upp till styrsystemet där de 
andra givarna är anslutna kan signalerna studeras och jämföras direkt. Vridmoment
och varvtal uppdateras var 24 ms men styrsystemet använder normalt ett längre 
intervall.

De analoga utgångarna är av standardtyp med värden mellan 0 eller 4 och 20 mA och 
hela 14 olika driftvärden och inre reglervärden kan skickas ut till dem, bland annat så 
finns det en som kallas för effekt. I manualen står att denna signal uppnår 20 mA när 
effekten uppnår motorns märkeffekt. Signalen uppdateras varje 100 ms.
Det bör alltså vara elektrisk effekt som avses. Således kan med vridmoment och 
varvtal mekanisk effekt fås ut och elektrisk effekt direkt via valet effekt. 

Tillhörande de analoga utgångarna finns ett digitalt filter kopplat, detta möjliggör
dämpning av högfrekventa störningar som kan uppkomma. Det är tidskonstanten som 
kan ställas in och detta alltifrån 10 ms upp till hela 10 s. 

4.4 Möjlig utveckling av mätmetoderna
De tekniker som presenterats är det som erbjuds på marknaden av idag och även om
stora landvinningar faktiskt fortfarande görs kommer troligen inte mycket bättre 
produkter att presenteras. När det gäller användandet av snabba processorer och 
genomtänkta algoritmer kan säkerligen en hel del fortfarande hända, DTC tekniken 
som presenterats utvecklas ju t ex hela tiden. 

Dessutom lär man sig mer hela tiden om olika material och deras egenskaper under 
tryck och töjning, detta kan kanske generera billigare vridmomentgivare med större 
mätområde i framtiden.

Det är rimligt att anta att inga revolutionerande nya produkter kommer att 
presenterades under den närmsta tiden, men möjligen kommer nuvarande produkter 
att mogna ännu mer för att senare komma i ny bättre tappning. Som det ser ut idag är 
det dock svårt att se några ytterligare mätmetoder för den här tillämpningen.

5 Genomförda mätningar 
RADISCREEN silarna här på Noss är inte utrustade med någon modernare form av 
vridmomentgivare eller annan effektmätning. Motorerna drivs inte heller av en 
omriktare utrustad med DTC. Därför har en hel del mätningar gjorts på andra 
maskiner i laboratoriet. När det gäller själva effektmätningen är det ju inte mycket
som skiljer, processen på de olika maskinerna skiljer sig dock en hel del. Detta kan 
ses som en fördel eftersom de olika metoderna då kan testas vid olika förutsättningar.

5.1 Styrsystemet 
Det datorsystem som styr och registrerar alla data från de regulatorer och givare som
finns här på Noss är ett standard industrisystem som är levererat av Siemens.
Användargränssnittet är ganska enkelt när väl en styrprofil skapats. Kopplingen 
mellan olika givare och ingångarna till datorsystemet ligger i en stor databas som
finns samlat på en dator i nätverket. 
Sedan kan olika givare studeras i ett speciellt program och efter avslutad körning kan 
resultaten exporteras till valfritt program.
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En hel del värden sparas ner hela tiden i styrsystemet för att kunna hämtas i efterhand 
om någon miss gjorts. Intervallen för dessa sparningar kan ställas men på Noss 
används oftast intervall om en halv eller en sekund för dessa sparningar. 

5.2 Mätförsök på RADISCREEN 
Ett inledande mätförsök gjordes på den större RADISCREEN silen, RS 1000D, för att 
se om det fanns någon möjlighet att få ut något vettigt från den gamla givaren som är 
installerad på den. Vid studier av denna givare visar det sig att många försök till 
kalibrering gjorts och väldiga problem har stört resultaten. 

Vridmomentgivaren är ansluten till en förstärkare som från utspänningen genererar en 
signal mellan 4 och 20mA proportionell till vridmomentet. Det visade sig dock att 
vridmomentgivaren knappt förändrade sin utsignal alls när silen belastades och vid 
högre inflöde minskade utsignalen snarare än att öka. 
Detta förbryllande resultat gjorde att några fler mätningar inte genomförts på silen, 
förmodligen är det något fel på den vridmomentgivaren och inga relevanta data kan 
samlas från den. 

Följaktligen kommer vi inte alls att presentera några mätresultat från den gamla
vridmomentgivaren.

5.3 Mätförsök på Prototypsil
I laboratoriet på Noss AB Norrköping finns flera andra silar än den RADISCREEN
som vi skall arbeta med, en av dessa är ett pilotprojekt vars funktion utreds och 
utvecklas just nu. Silen är avsedd att användas för att tjocka upp pappersmassan alltså
ta bort onödigt vatten. 
Anledningen till att den fångat vår uppmärksamhet är att den är utrustad med såväl 
vridmomentgivare av beröringsfri typ som frekvensomformare från ABB med DTC-
teknik.

Motorn är ansluten till den ingående axeln genom en växellåda som växlar ner 
varvtalet ganska mycket, en vridmomentgivare är sedan ansluten till denna växellåda 
och sedan vidare in i silen. Det vridmoment som mäts här är alltså ett direkt mått på 
den mekaniska effekt som processen inne i silen kräver. 
Tyvärr leder inte processen till några högre effekter och verkningsgraden hos motorn
bör bli ganska dålig till följd av den låga belastningen. 

Vid kontakt med den svenska återförsäljaren för vridmomentgivaren har vi lyckats få 
fram datablad för denna givare, där framgår att givaren skall hålla kraven för 1 % 
noggrannhetsklass något som är radikalt sämre än de andra givarna som vi studerat. 
Dessutom har de slutat sälja denna givare i Sverige på grund av att den inte riktigt 
håller vad den lovar. Detta är något oroande för oss och innebär att en bra jämförelse
blir svår att göra. 

Elmotorn som är monterad för att driva silen har en märkeffekt på 37kW och ett 
märkvarv av 2950 varv per minut och den är ansluten till en växellåda med
utväxlingen 5,5625:1. Varvet in till silen blir alltså runt 530 varv per minut vid 
nominellt varvtal.
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Nominellt vridmoment ut från elmotorn kan bestämmas enligt 

Nm
rpm
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rpmn
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3795509550

60
2

1000

Alltså kommer 20mA på utgången hos ACS600 att betyda 119.78Nm.
Vridmomentgivaren som silen är utrustad med är lite annorlunda konfigurerad, den 
klarar nämligen rotation åt bägge håll och lämnar ett negativt värde på vridmomentet
vid rotation moturs. Negativa värden har dock kunnat påvisas under stillastående och 
faktiskt till och med vid rotation medurs. Detta är skäl till att faktiskt tvivla på 
resultatet. Givaren är ansluten till axeln precis efter växellådan. 

Om resultaten från vridmomentgivaren och frekvensomriktaren jämförs kan man se 
att de faktiskt följer varandra riktigt bra, men effekten beräknad från 
vridmomentgivaren är väldigt mycket lägre än vad som kan anses normalt. Mätningen 
kan studeras i bilaga B. En beräkning av verkningsgrad hos växellådan hamnar mellan
40 % och 50 % vilket inte alls bör stämma eftersom kuggväxlar brukar ha en 
verkningsgrad på över 90 %. 

Anledningen till att mätning gjordes på prototypsilen överhuvudtaget var att försöka 
se om en motoridentifiering kunde påverka resultaten på något sätt. Det är nämligen
så att denna sil är den enda som på ett någorlunda enkelt sätt går att plocka isär. 

Efter en av mätningarna började vridmomentgivaren på prototypsilen vålla stora 
problem och gav inte längre 0 Nm vid stillastående. Detta gjorde att ingen ytterligare
mätning efter motoridentifikation med samma förutsättningar som i första mätningen
kunde göras. Däremot gjordes en mätning efter identifiering med lägre effektuttag och 
denna kan studeras bilaga C.

Det är svårt att dra någon slutsats om motoridentifieringen har någon effekt på 
mätresultatet eftersom någon exakt likadan mätning inte kunnat göras, men det 
förefaller inte som att det har någon större betydelse vid högre varv. Detta är något 
som stöds i manualen till frekvensomriktaren.

5.4 Mätförsök på Kvarnen 
Kvarnen är en maskin som används för att bearbeta pappersmassa på mekaniskt vis 
genom att mala fibrerna. Genom mala fibrerna kan man skapa mer fibriller, vilket ger 
en bättre dragstyrka. Men samtidigt försvagas fibrerna, vilket ger en försämrad
rivstyrka. Fibern deformeras olika mycket beroende på hur mycket energi som
används för att mala sönder fibern. Ju mer fibern mals desto sämre blir dragstyrkan 
samtidigt som rivstyrkan förbättras. Man försöker alltså finna det optimala värdet på 
energimängden, med vilken fibrerna mals, beroende på krav på dragstyrka och 
rivstyrka.

Kvarnen på Noss är dock inte tillverkad för att producera stora mängder massa utan 
används för olika experiment på laboratoriet. Motorn har därför effekten 90 kW,
vilket är lite i sammanhanget. Efter motorn sitter det en remdrift med utväxling 1:1.6. 
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Nominellt varvtal är 1480 rpm och maximal ström är 160 A. De kvarnar, eller 
raffinörer som de också kallas, som finns ute på pappersbruken är oftast betydligt 
större.

5.4.1 Givare 
Kvarnen hade redan från början mätutrustning i form av en vridmomentgivare samt
att den drivs av en frekvensomriktare utrustad med DTC. Det var därför naturligt att 
även montera den inköpta effektgivaren på kvarnen. Således kunde effekten mätas på 
tre olika sätt på samma maskin, vilket gjorde det enklare att utvärdera de tre 
metoderna.

Vridmomentgivaren kommer från tyska HBM och 
modellen heter T10F. Givaren är av trådtöjningstyp 
och är det instrument som har bäst noggrannhetsklass 
av alla de givare som har undersökts. Noggrannheten 
är klassad är så lågt som 0.1 %, vilket verkar vara den 
lägsta som finns att hitta på marknaden. Dess unika 
korta design gör att den enkelt kan monteras utan att 
påverka den befintliga axelns egenskaper nämnvärt.
En givare av dess kaliber vore förstås idealt, men
priset för denna givare är inte mindre än 63000 kr 
exklusive signalanpassningsutrustning. Kvarnen är inte en 
produkt som tillverkas av Noss utan har köpts in komplett
med givare och mätdatorsystem.

Figur 20 HBM T10F

Effektgivaren PWM325 är anpassad för strömmar upp till 25 A och kan därför inte 
sättas direkt mellan frekvensomformare och motor. Varje fas måste först kopplas till 
en strömtransformator som delar ner strömmen linjärt med förhållandet 150:5. Detta 
är nödvändigt eftersom strömmarna i motorn kan vara så stora som 160 A. Detta gör 
att 20 % mätområde måste väljas, vilket leder till att 5 A från strömtransformatorns
sekundärsida motsvarar 20 mA på givarens analoga utgång. Upplösningen försämras
då med en faktor 30, eftersom strömtransformatorerna delar ner strömmen med just 
den faktorn.

Givaren kalibreras så att 20 mA ut motsvarar den effekt som 5 A in motsvarar, det vill 
säga:

kWUP 9,1031504003
5

15053max , där faktorn 
5

150  står för 

omsättningen hos de yttre strömtransformatorerna. Mätområdet blir alltså 0 till 103.9 
kW, vilket är väl anpassat till en elmotor på 90 kW.

Upplösningen blir alltså AW
mA

kW /195,5
20

9,103 . Den egentliga upplösningen beror 

sedan på upplösningen hos A/D-omvandlaren i mätsystemet. En 16-bitars A/D skulle
exempelvis ge en upplösning på ca 1,5 W.

Vid mätning på silen är man däremot inte intresserad av så små förändringar i effekt 
därför kan upplösningen sägas vara tillräckligt bra.
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Vridmomentsignalen från frekvensomriktaren måste kalibreras utifrån 
motorparametrarna på så vis att 20 mA motsvarar det nominella vridmomentet.
Nominellt vridmoment för motorn beräknas enligt formeln:

Nm
rpm

kW
rpmn

kWP

srad

WP
M nom 7,580

1480
909550

60
2

1000 , där värdena för 

effekt och varvtal hittas på motorns märkplatta.

Samtliga givare är kopplade till en mätdator via ett bussystem och mätvärdena
samplas två gånger i sekunden. 

5.4.2 Tolkning av mätdata 
Vid mätning är det viktigt att tänka på vilken effekt de olika givarna egentligen mäter
för att kunna tolka mätresultaten korrekt. Effektgivaren från Unipower monterades
mellan frekvensomriktaren och motorn och mäter därför effekten från 
frekvensomriktaren. En viss del av den effekten försvinner sedan till följd av motorns
verkningsgrad. Den kvarvarande effekten är mekanisk effekt på motoraxeln, vilken 
kan beräknas ur vridmomentsignalen från frekvensomriktaren. Remdriften innebär 
också att en del effekt försvinner. Vridmomentgivaren från HBM sitter monterad efter
remdriften och mäter således den rent mekaniska effekten som driver kvarnen. 

När de första mätningarna på kvarnen gjordes matades kvarnen med enbart vatten 
istället för pappersmassa, vilket är det normala. Kvarnen var inte förberedd för att 
köras med massa och fick därför köras på detta speciella sätt för mätningens skull. 
Detta ledde till att belastningen på motorn blev låg, vilket i sin tur ledde till minskad
verkningsgrad hos motorn. Därför kan man se stora skillnader mellan ineffekt och 
uteffekt. Till en början ledde detta till att en viss tveksamhet rådde kring huruvida 
givarna var tillförlitliga eller ej. Men enligt en expert på ABB kan verkningsgraden
mycket väl bli låg då motorn körs med lågt varvtal och låg belastning.

5.4.3 Resultat 
Den första mätningen visade att vridmomentsignalen från frekvensomriktaren
varierade stort jämfört med vridmomentgivarens signal och variationerna ökade med
effekten och varvtalet. Detta problem kunde dock åtgärdas genom filtrering av 
signalen. Filtreringen finns redan inbyggd i frekvensomriktaren så det var enkelt gjort. 
De båda analoga utsignalerna på frekvensomriktaren kan filtreras för att undvika allt 
för snabba signaler. Filtreringens gränsfrekvens bestäms med en tidskonstant, som
kan ställas in för varje utgång. I bilaga D syns resultatet av mätning med filtrerad 
vridmomentsignal, tidskonstant 1 sekund. Jämfört med bilaga A kan fördelarna med
filtreringen inses. 

I diagrammet i bilaga D syns det hur effektgivarens signal är förhållandevis stadig 
medan vridmomentgivaren och frekvensomriktaren ger något mer ryckiga signaler. 
Men både vridmomentgivaren och frekvensomriktaren varierar lika mycket i 
amplitud, vilket borde betyda att de båda instrumenten mäter vridmomentet på ett 
adekvat sätt. Beträffande verkningsgraden kan man se att den ökar då effekten ökar, 
vilket är naturligt för elmotorer av den här typen.
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ACS600 kan även ställas in för att skicka ut effekt istället för exempelvis vridmoment
eller varvtal. Denna funktion testades senare under en körning med kvarnen. Andelen 
massa i inflödet var nu större och motorn kördes med högre varvtal. Båda dessa 
faktorer gjorde att effekten nu var högre. Resultatet av mätningen syns i bilaga E och 
bilaga F. 

Även effektberäkningen på ACS600 verkar fungera bra, vilket inte är så konstigt 
eftersom den borde bygga på vridmomentberäkningen.  I diagrammet i bilaga F kan 
man se att signalen från frekvensomriktaren följer signalen från PWM325 bra med
tanke på att det finns en viss verkningsgrad mellan dem.

5.5 Undersökning av pluggningsförlopp på RADISCREEN 
En del av det här examensarbetet var att undersöka vilka möjligheter det finns att 
reglera varvtalet på silen för på så sätt spara energi. Silvingarna måste drivas runt med
en viss hastighet beroende på inflödet till silen annars finns det en viss risk föra att 
hålen i silplåtarna pluggas igen med massa. I takt med att hålen i silplåtarna pluggas 
igen ökar tryckfallet mellan injekt och accept. Silarna är dimensionerade för att klara 
ett maximalt tryckfall på 70 kPa och det är när det tryckfallet inträffar som en 
pluggning har skett. Pumpen som pumpar in massa i injektröret stängs då av 
automatiskt för att undvika skador på silen. 

5.5.1 Förutsättningar 
Vid mätningen kopplades ACS600 in för att driva RADISCREEN istället för kvarnen. 
Detta för att kunna övervaka vridmoment och varvtal vid pluggning samt att testa de 
reglerfunktioner som finns inbyggda i den frekvensomriktaren. Främst är det 
vridmomentregleringen som är intressant.

Motorn till RADISCREEN har effekten 90 kW och märkvarvtalet 1470 rpm.
Spänningen är 380 V och maximal ström är 165 A. Frekvensomriktaren ställdes in 
utifrån dessa parametrar och PWM325 kunde även den kopplas in utan några problem
eftersom den maximala strömmen inte skiljer sig nämnvärt från motorn på kvarnen. 
Under de första mätningarna gav den dock ifrån sig väldigt märkliga mätvärden. Den 
elektriska effekten var väldigt låg och dessutom mindre än den mekaniska, vilket är 
en fysisk omöjlighet. Efter en stunds felsökande upptäcktes att en strömtransformator
var vänd åt fel håll, vilket ledde till att strömmen i den fasen blev motriktad de andra 
två. Således blev värdet på effekten missvisande.

Tryckgivare finns monterade på inloppet (injekt) till silen och på de bägge utloppen 
(accept, rejekt). 

Vid mätningarna var silen utrustad med silplåtar och vingar tillhörande RADIDECK. 
Dessa plåtar har små hål och en stor öppen area och vingarna ligger an mot plåten. 
Detta gör att silen får ett mycket snabbt pluggningsförlopp. 

5.5.2 Resultat 
Den första mätningen gick ut på att undersöka hur vridmomentet och de olika trycken 
varierar vid pluggning med konstant varvtal. I bilaga G ses hur rejekttrycket stiger när 
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en pluggning är nära förestående, samtidigt som differensen mellan injekt- och 
accepttrycket ökar. Samtidigt som detta händer minskas vridmomentet. En reglering 
av vridmomentet skulle alltså innebära en ökning av varvtalet i takt med att
rejekttrycket stiger. Något som borde motverka en pluggning. 

Den andra mätningen utfördes för att testa vridmomentregleringen på 
frekvensomriktaren. I bilaga I kan man se att regleringen fungerar som den ska och 
kompenserar det minskade vridmomentet genom att höja varvtalet. Då pluggning sker 
syns detta extra tydligt, men regleringen är ändå inte tillräckligt snabb för att 
pluggningen ska kunna undvikas. Det verkar alltså som om en ren 
vridmomentreglering inte är rätt metod för att reglera varvtalet hos silen.

6 Analys av de ingående mätmetoderna 
För att på ett korrekt sätt kunna göra en bra jämförelse på de olika mätmetoderna
måste man inse vad det egentligen är man mäter. Den mest intressanta effekten ur 
utvecklingssynpunkt måste vara den mekaniska effekten, detta beroende på att det är 
den effekten som man faktiskt direkt påverkar genom att konstruera den driftsatta
maskinen på ett annat sätt.
Självklart är det så att om den mekaniska effekten sjunker så fås ett utslag även på den 
elektriska effekten i slutänden, men eftersom så mycket annat påverkar den elektriska 
effekten kan det vara svårt att göra en korrekt bedömning. Är det så att effekten mäts i 
syfte att kunna ge en bild av total förbrukning hos en maskin måste självklart hela den 
elektriska effekten tas hänsyn till. 

När det gäller en drivning med elmotor karakteriseras den av att verkningsgraden hos 
hela systemet är mycket god, men den är ändå beroende av hur högt varv och 
effektuttag som råder. Elmotorns uppmätta verkningsgrad som kan studeras i datablad 
för respektive elmotor gäller ju just vid märkvarvet och märkvridmomentet.
Vid lägre belastning blir verkningsgraden sämre eftersom förlusterna blir relativt sett 
större. För att slippa ta hänsyn till dessa förutsättningar är en bestämning av direkt 
mekanisk effekt på axeln att föredra. 

6.1 Induktiva givare 
Den effekt som kan mätas med en induktiv givare är förstås en rent elektrisk effekt på 
en induktiv last. Den mekaniska effekten som används av silprocessen är inte lika stor 
eftersom motorn har en viss verkningsgrad som gör att energi förloras på vägen 
genom motor, lager och växellåda med mera. Det som talar för den här typen av 
givare är i första hand priset, som är lågt jämfört med priset för vridmomentgivare,
Halleffektgivare och frekvensomriktare.

Frekvensomriktare är dock något som används mer och mer i dagens industri, på 
grund av deras förmåga att minska driftkostnaderna. Därför måste priset ses som
relativt lågt, med tanke på all energi som kan sparas och alla funktioner som fås på 
köpet.

6.1.1 Mätfel 
Tillverkaren har som sagt inte specificerat någon mätnoggrannhetsklass för givaren, 
eftersom den mest beror på yttre störningskällor. Givaren i sig är noggrant kalibrerad 
och borde därför mäta väldigt exakt. De felkällor som finns är främst yttre felkällor

29



och de har diskuterats under mätförsök med kvarnen och i teoriavsnittet om givaren. 
Om man önskar mäta mekanisk effekt ökar antalet felkällor vilket kan ses i 
resonemanget nedan.

6.1.2 Repeterbarhet 
Repeterbarheten bör vara god eftersom givaren bygger på att mäta elektriska 
egenskaper som ej förändras nämnvärt med åren. Tyvärr finns inga data på detta i 
databladen men vid kontakt med återförsäljaren meddelas att den är mycket god. 

6.1.3 Analys
I det här fallet är det den mekaniska effekten som är intressant, varför 
verkningsgraden för motorn måste vara känd. Verkningsgraden hos en elmotor
varierar dock med varvtalet och belastningen, vilket gör att beräkning av den 
mekaniska effekten utifrån den elektriska försvåras. Det blir nödvändigt att mäta upp 
en kalibreringskurva för motorns verkningsgrad som funktion av varvtalet. Om
motorn håller ett konstant varvtal, vilket är fallet idag, fungerar mätmetoden bättre för 
att övervaka belastningen på motorn. Vid konstant varvtal och en hög belastning på 
motorn i förhållande till märkeffekten hålls verkningsgraden tämligen konstant och 
det blir då enklare kalibrera givaren. Det krävs alltså mycket kunskap om hela 
systemets egenskaper för att kunna mäta den mekaniska effekten med den här 
metoden.

Mätningar har visat att givaren som införskaffades från Unipower fungerar 
tillfredställande. De inledande mätningarna på kvarnen visade att verkningsgraden för 
motorn var väldigt låg om mätvärdena från givaren var att lita på. Detta ledde 
inledningsvis till en viss tveksamhet angående givarens tillförlitlighet, men den låga 
verkningsgraden beror sannolikt på att motorn kördes med lågt varvtal och låg 
belastning vid mättillfället.

Sammanfattningsvis har PWM325 visat prov på god funktion och flexibilitet. Givaren 
är liten och smidig och kan, med hjälp av strömtransformatorer och dess inbyggda val 
av mätområde, anpassas för en mängd olika mätområden. Den fungerar mycket bra 
för att mäta den rent elektriska effekten som förbrukas av en elmotor, men då den 
mekaniska effekten är intressant har den, av naturliga skäl, vissa begränsningar på 
grund av verkningsgraden hos motorn med mera. I dagsläget skulle den kunna 
användas för övervakning av effektförbrukning i de flesta processer på Noss då dessa 
körs med konstant varvtal. I de fall där motorn redan styrs av en frekvensomriktare
med DTC är den dock en smula överflödig, om inte exempelvis uppmätning av 
verkningsgraden hos motorn är av intresse. Det kan även vara bra att kunna ange hur 
stor elektrisk effekt en komplett installation av en sil drar då man är i kontakt med
kunder. Därför är givaren i hög grad användbar.

6.2 Vridmomentgivare 
Den givare som sitter närmast processen kommer givetvis att mäta den effekt som
matas in helt utan att någon verkningsgrad behöver tas i beaktande. Detta är den mest
intressanta effekt vid utveckling av processen eftersom den är ett direkt mått på 
effektiviteten hos processen. 

I det här examensarbetet har därför den vridmomentgivare som vi använt vid 
mätningarna på kvarnen fått agera referens till de andra mätmetoderna. Detta beror 
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främst på att den givaren som faktiskt redan är installerad på kvarnen är en av 
marknadens absolut bästa med en noggrannhetsklass på 0.1 %. 

6.2.1 Repeterbarhet 
Precis som det står i teorikapitlet så levereras de flesta vridmomentgivare med en egen 
axel, och eftersom denna axel är testad och framtagen på ett speciellt sätt så kan ingen 
plastisk förändring ske inom det angivna området. Mätresultaten bli alltså inte 
varaktigt förändrade. Om detta skulle ske skulle man enkelt kunna se det eftersom
mätvärdet inte längre skulle vara noll i obelastat läge.

Det är brukligt att man med ett visst intervall gör en kalibrering av mätgivaren och när 
det gäller vridmomentgivare görs detta enklast genom att skicka givaren till 
återförsäljaren eller tillverkaren. Intervallet bestäms självklart av vilka krav som
föreligger på mätresultatet men det är relativt långt i fallet med vridmomentgivare
eftersom de är så pass skyddade i sin konstruktion. 

6.2.2 Analys
Om vridmoment erhålls som ett mätvärde behövs ju som bekant även varvtalet. Den 
givare vi använt på kvarnen har även en varvtalssignal som kan användas för 
beräkning av den mekaniska effekten. En enkel formel används till detta och kan 
göras relativt enkelt. Den effekt som beräknats utifrån dessa värden blir ju faktiskt den 
effekt som matas in i silen eller i det här fallet kvarnen och det är inte nödvändigt att 
ta hänsyn till någon verkningsgrad. Detta gör att metoden är enkel att använda och 
kräver inte så mycket kunskap om elmotorn eller växellådan. 

6.3 Direct Torque Control 
En matematisk modell av en process kan aldrig helt och hållet ersätta en mätgivare i 
fråga om noggrannhet och snabbhet. Det är alldeles för många faktorer som kan 
påverka ett system och alla dessa är inte möjliga att beskriva matematiskt. Vi måste
alltså inse att ett visst fel faktiskt blir följden om matematik skall ersätta en dyrare 
mätgivare, frågan är bara om felmarginalen är möjlig att acceptera.

6.3.1 Mätfel 
För att kunna verifiera uppgivna mätfel krävs att en referens upprättas. Någon sådan 
har vi inte haft tillgång till under det här exjobbet så istället har en jämförelse gjorts
för att kunna påvisa fel och brister. När DTC används för att beräkna vridmomentet ut 
från motorns axel kan ju detta direkt jämföras med det vridmoment som registreras av 
vridmomentgivaren.
Jämförelsen har gjorts med avseende på den mekaniska effekten och därför har 
vridmomentgivaren använts som lite av en referens. Tyvärr har inte mycket varit känt
och detta har försvårat arbetet något, dock är det mest linjära egenskaper som varit 
okända.
I mätningen med kvarnen var t ex verkningsgraden hos remdriften okänd, men den 
verkade vara ganska linjär. ABB lovar att tekniken skall hålla ett linjärt mätfel på 
mindre än 2 % om vartalet är över 10 % av märkvarvtalet.

6.3.2 Repeterbarhet 
Varje gång motorn startas körs en liten kort identifiering som mäter upp induktanser 
och annat som kan förändras under tidens gång. Detta gör att motormodellen alltid 
innehåller aktuella motordata. Alltså kan det vridmoment som skapas av motorn
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korrekt bestämmas även om slitaget på motorn börjar påverka den mekaniska
uteffekten.
Repeterbarheten blir alltså mycket god eftersom den matematiska modellen är så pass 
dynamisk.

6.3.3 Analys
Eftersom ett mått på vridmomentet ut på axeln kan fås från en omriktare utrustad med
DTC behövs även det aktuella varvtalet vid bestämmande av effekten. Sedan kan en 
enkel uträkning göras för att få fram den uttagna mekaniska effekten. 
Transmissionen in till processen kan dock vålla lite problem, det gäller att veta 
verkningsgraden hos växellådor och remdrifter antingen genom data från tillverkare 
eller genom praktiska tester och beräkningar. 
I våra efterforskningar har det visat sig vara svårt att erhålla liknande värden, särskilt 
på en remdrift där typisk verkningsgrad kunnat variera mellan 70 % och 95 %, vi har 
dock nöjt oss med att se att den är någorlunda konstant. 

6.3.4 Motoridentifiering 
Enligt ABB är det viktigt att en motoridentifieringskörning görs om motorn kommer
att användas mycket runt 0 varv. Detta är inte fallet i RADISCREEN silen så 
resultatet av en motoridentifiering kan vara mycket litet. 
En liten identifiering körs ju varje gång motorn startas och den verkar vara fullt
tillräcklig för att de 2 % som presenterades som mätfel skall hållas.
Tyvärr kunde inte en identifieringskörning göras på kvarnen eftersom remdriften
gjorde det svårt att koppla loss motorn. Körningen på prototypsilen kan i kombination
med uppgifter från ABB tolkas så att en motoridentifiering inte behöver göras om ett 
högre varvtal skall användas. 

6.3.5 Digitalt filter 
Det inbyggda digitala filtret på ACS600 medger en inställning av tidkonstant för att 
kunna ta bort fluktuationer i utsignalen. Detta visade sig fungera mycket bra och det 
instabila resultatet från den första mätningen blev mycket bättre med en högre 
tidskonstant.

6.4 Sammanställning
Enligt tidigare resonemang inses lätt att någon direkt jämförelse mellan de olika 
teknikerna egentligen inte går att göra. 

Prismässigt är en induktiv givare oslagbar och dessutom är den enkel att installera på 
befintlig utrustning. Vridmomentgivare kostar en hel del och deras installation kräver
ingrepp på axeln som kan vara nog så kostsamt och tidkrävande.
Priset på en frekvensomriktare är tämligen högt men själva DTC delen är i 
sammanhanget billig och om en omriktare ändå behöver inköpas kan DTC lika gärna
ingå.

Eftersom alla metoder uppvisar väldigt goda mätegenskaper jämfört med varandra är 
det ganska fritt att välja den metod som passar prismässigt, i Noss fall borde detta 
vara DTC eftersom sådan utrustning redan finns i laboratoriet. Dessutom fås en bättre 
mätning av mekanisk effekt än om en induktiv givare användes. 
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Om kraven på mätresultatet inte överstiger industristandard håller DTC tekniken 
måttet mycket väl, det är endast om väldigt snäva krav ställes som vridmomentgivare
behöver användas. Det är dessutom det prismässigt sämsta alternativet. 

7 Reglering av RADISCREEN 
Vid all reglering gäller det att ha tillförlitliga indikationer på ett visst förlopp för att 
kunna reglera och avstyra en negativ trend. Just detta är problemet vid regleringen av 
RADISCREEN. Ingen vet exakt vilka faktorer som är bäst att titta på för att kunna 
förutse en pluggning av silplåtarna till exempel.
RADISCREEN är beroende av ett visst varvtal för att kunna fungera som det är tänkt 
att den skall fungera, detta gör att en viss naturlig gräns finns för hur låg 
energiförbrukning vi kan ha. 
Mätvärden på tryck, flöde och koncentration kan tas på massa som kommer in till 
silen men frågan är om dessa värden räcker för att göra en snabb reglering. De tester 
som gjorts tyder på att en pluggning kan komma relativt snabbt såväl som långsamt.
Vridvridmomentet är en annan storhet som kan visa sig vara värdefull för att kunna 
undvika pluggning. 

7.1 Tryck som regleringsbas 
Eftersom en pluggning i vissa fall kan förutspås med hjälp av tryckförändringar 
främst på acceptsidan av silen är tryck en bra storhet. Vid tester har vi sett att trycket 
på accept och injektsidan har varit relativt lika hela tiden förutom strax innan 
pluggning. Då sjunker trycket på acceptsidan snabbt och injekttrycket ökar långsamt. 
Att reglera varv eller vridmoment med hjälp av skillnaden i tryck skulle kunna vara en
lämplig väg att gå. 

Även rejekttrycket uppvisar en del förändringar i närheten av pluggning men eftersom
det är starkt beroende av varvtalet är detta tryck svårt att använda om varvtalet skall
styras. Det kan lätt bli en självsvängning i systemet. 

7.2 Flöde som regleringsbas 
Flödet in till silen är lite mer komplicerat än trycket, det förändrar sig också något 
långsammare. En trend har kunnat ses på acceptflödet som återspeglar den ökade 
igensättningen av hålen i silplåten, flödet minskar alltså. 
Om detta går att reglera med är dock oklart. 

Flödesmätare är väldigt dyr utrustning och är sällan installerad på pappersbruk därför 
innebär flödesmätning en merkostnad om det ska användas i regleringssyfte. En 
aspekt som talar emot en dylik reglering. 

7.3 Koncentration som regleringsbas 
Det som styr hur tungt det är för elmotorn att driva runt vingarna inne i silhuset är hur 
hög koncentrationen är hos massan, ju tjockare massa desto tyngre går det. 
Alltså krävs mer effekt om koncentrationen blir högre, det hamnar dessutom självklart 
mer partiklar i silplåtens hål om det finns mer partiklar i massan. Alltså krävs en 
kraftigare tryckvåg. 
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Om koncentrationen kan mätas på den inkommande massan kan en förvarning fås 
ganska enkelt innan massan når silen. Varvet kan då styras upp och en pluggning 
undvikas på så sätt. 

Problemet med koncentrationsgivare är dels det höga priset samt att det är svårt att 
mäta på massa av varierande typ. Ganska omfattande kalibreringsrutiner krävs. 
Eftersom ingen koncentrationsmätare finns här på Noss har vi inte kunnat titta på 
möjligheterna att använda detta som en regleringsstorhet. 

7.4 Vridmoment som regleringsbas 
Om varvtalet hålls konstant av en frekvensomriktare kommer vridmomentet att 
variera proportionellt till hur mycket effekt som behövs av silen. 
När silen pluggar minskar flödet ut genom silplåten och detta ger upphov till en 
minskad belastning på vingen, detta beror troligen på att vingen befinner sig enbart 
nära silplåten och där finns ju mindre partiklar eftersom flödet minskat.
Något överraskande minskar alltså vridmomentet när pluggning håller på att ske, detta 
slår självklart igenom även på den mekaniska och elektriska effekten. 

En annan möjlig teori om vridmomentet är att det ökar när accepttrycket minskar
eftersom mer massa är kvar inne i silhuset, en del mätningar pekar på att det skulle 
kunna vara så. Mer efterforskningar behövs för att kunna säga hur förloppet i silen går 
till.

Hos Noss har tankarna kring reglering främst handlat om att reglera varvtalet på ett 
sätt som förhindrar pluggning, detta är naturligt eftersom varvtalet kontrollerar 
utseendet och storleken på tryckvågen. Frekvensomriktaren ACS600 har en inbyggd 
möjlighet att själv reglera vridmomentet genom att styra varvtalet hos motorn. Denna 
reglering är alltså perfekt om den första teorin om att vridmomentet sjunker i närheten 
av pluggning stämmer.
Är det så att vridmomentet istället ökar kommer följaktligen omriktaren att sänka 
varvtalet vilket är allt annat än önskvärt och i sådana fall fungerar inte en dylik 
reglering.

Vid testen med en vridmomentreglering betedde sig omriktaren enligt den första av 
teorierna, varvid varvet höjdes i anslutning till pluggningen. Tyvärr höjdes inte varvet 
tillräckligt fort för att kunna stoppa pluggningen. 
Detta beror troligen på att vridmomentet relativt lätt kom upp i det inställda 
referensvärdet.

Om en reglering av vridmomentet görs utifrån tryckfall över silen dvs. skillnaden i 
tryck mellan injekt och accept kan en snabbare höjning av varvet fås eftersom denna 
skillnad ökar just vid pluggning. Detta är en lösning som bör studeras närmare.

8 Slutsatser
Då alla testade metoder verkade fungera alldeles utmärkt är det svårt att direkt säga att
någon av dem absolut inte bör användas, det man egentligen bör titta på är vad man
vill ha ut av mätningen. Vilken effekt som är mest intressant.
Ur energisynpunkt är det självklart hela den elektriska effekten som kostar pengar och 
är det i ett sånt syfte som mätningen görs bör denna effekt mätas. Vid utveckling vill
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man helst slippa tänka så mycket på hur motor och drivning är beskaffad och inrikta 
sig mer på just processen och hur mycket effekt den behöver. En förändring i 
konstruktionen kan därefter direkt utvärderas i fråga om effekt.

Som vi har visat i rapporten är det inte helt enkelt att använda elektrisk effekt för att få 
fram mekanisk effekt på axeln, i alla fall inte om kraven är någorlunda snäva. 
Man kan komma undan med en sådan mätning om processen håller sig på varvtal där 
motorn och växellådan har en känd verkningsgrad. 
Ur ett ekonomiskt synsätt är detta en bra lösning eftersom givare för elektrisk effekt är 
de absolut billigaste givarna av de mätmetoder vi tittat på. Detta beror på att de 
innehåller väldigt billig elektronik och använder en teknik för mätning som också den 
är väldigt billig.
Kan extra analysarbete och ökad osäkerhet i mätresultaten tolereras är elektrisk
mätning en bra metod, den är dessutom dynamisk och kan användas på olika 
mätställen utan alltför stora ingrepp. 

Ibland är kravet på mätvärdet är högt och extra analysarbete inte önskvärt eller ens 
möjligt, så kan vara fallet om till exempel väldigt olika varvtal används. Då är 
vridmomentgivare den bättre mätmetoden eftersom den är direkt och faktiskt ger ett 
värde på den inmatade mekaniska effekten. Den nackdel som talar mot
vridmomentgivare är det höga priset, det finns dock givare med lite lägre prestanda 
som håller avsevärt lägre pris. Deras prestanda är dock fortfarande tillräckligt bra för 
ett bra mätresultat.
Kan det högre priset tolereras är vridmomentgivare den bästa vägen att gå för att få 
fram ett bra mått på effekten. Men vill man ha den elektriska effekten kommer samma
problem med verkningsgraden fast omvänt in igen och då är det ingen bra lösning. 

För att kunna mäta mekanisk effekt på axeln med lite lägre noggrannhet kan den 
tredje mätmetoden, DTC, användas. I rapporten har det visat sig att resultaten från den 
här metoden har varit mycket bra. Dessutom är den integrerad i en frekvensomriktare
som alltid finns installerad när en växelströmsmotor ska regleras och då blir det inte
tal om någon ytterligare kostnad. En omriktare utan DTC är dock fortfarande mycket
billigare än en som är utrustad med det, detta innebär alltså en kostnad. 
Här på Noss AB Norrköping finns dock omriktare av den här typen redan installerade 
så en sådan extra kostnad föreligger inte. 
Kan en lägre noggrannhet hos resultatet jämfört med mätning med vridmomentgivare
tolereras är DTC ett bra alternativ för effektmätning.
Vid nyanläggning är det också ett bra alternativ eftersom inkopplingen enbart är 
elektrisk.

9 Framtid 
Målet med det här examensarbetet är att kunna mäta energiförbrukningen hos en sil. 
För att kunna undersöka och effektivisera silprocessen krävs många mätparametrar
och inte minst effekten. Vårt arbete här har utmynnat i tillförlitligare
effektmätningsmetoder som gör att utvecklingsarbetet kan förbättras och produkternas 
konkurrenskraft ytterligare förstärkas.

Effektgivare av induktiv typ är något som är bra att ha och de är dessutom relativt
billiga. Att till exempel kunna mäta effekten både före och efter en motor är värdefullt
eftersom man då kan se hur pass effektivt motorns kraft utnyttjas. På så sätt kan man
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ta reda på om motorn är väl anpassad till processen som den ska driva. Detta är något 
som borde utnyttjas. 

I framtiden borde de redan befintliga frekvensomriktarna utnyttjas mer för att styra 
motorerna. Mer tester borde göras för att kunna avgöra i hur stor utsträckning detta är 
möjligt. Senare kanske de system som levereras från kan utrustas med
frekvensomriktare. Priset för frekvensomriktare är förvisso fortfarande högt men det 
är också ett måste för att minska energikostnaden. Det finns alltid pengar att tjäna på 
att spara energi så i längden ger det en vinst. 

Samtliga testuppställningar borde utrustas med någon form av effektmätning utav de 
tre som har undersökts i det här arbetet. Vilken metod som bör användas är 
naturligtvis beroende av krav på noggrannhet och vad målet med mätningen är. Den 
uppsättning instrument som idag finns på kvarnen är naturligtvis optimal men det är 
självklart en kostnadsfråga om även flera maskiner skall utrustas på det sättet.

När det gäller reglering av silen har det visat sig att en hel del spännande resultat kan 
komma från en sådan lösning. De försök som gjorts i den här rapporten visar på något 
minskat effektuttag vid körning med vridmomentreglering, en ytterligare test med en 
extern reglerloop kan ge mycket fruktsamma resultat.
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Om bilagorna 
För att diagrammen i bilagorna ska kunna tolkas enklare följer här en liten förklaring 
till varje bilaga.

Bilaga A 
Diagrammet visar resultatet av den första mätningen som gjordes på kvarnen med alla 
tre mätmetoder inkopplade till mätdatorsystemet.

Mål: Att testa samtliga mätmetoder och jämföra dem med varandra. 

Förutsättningar:

ACS-600: Motoridentifiering ej körd. 

Filtertidskonstant A01 (Vridmoment): 0.1 s 
Filtertidskonstant A02 (Varvtal): 2.0 s 

PWM325: 150:5 Transformatorer användes. 20 % mätområde.

Motor: 160 A, 90 kW, cos phi = 0,86, 1480 rpm

Bilaga B 
Diagrammet visar en jämförelse mellan frekvensomriktaren och vridmomentgivaren
på Prototypsilen. Prototypsilen körs med konfiguration som drar mer effekt.

Mål: Att göra en första mätning på prototypsilen för att sedan kunna göra en 
utvärdering av motoridentifieringens betydelse.. 

Förutsättningar:

ACS-600: Motoridentifiering ej körd. 

Filtertidskonstant A01 (Vridmoment): 1.0 s 
Filtertidskonstant A02 (Varvtal): 2.0 s 

Torkducer: Vridmomentsignalen något märklig. Orimligt låg verkningsgrad. 

Motor: 37 kW, 2950 rpm

Bilaga C 
Diagrammet visar en jämförelse mellan frekvensomriktaren och vridmomentgivaren
på prototypsilen. Prototypsilen körs med konfiguration som drar mindre effekt. 

Mål: Att få fram mätresultat som kan jämföras med den första mätningen i 
syfte att se om motoridentifieringen utgjorde någon större skillnad. 
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Förutsättningar:

ACS-600: Motoridentifiering typ standard körd. 

Filtertidskonstant A01 (Vridmoment): 1.0 s 
Filtertidskonstant A02 (Varvtal): 2.0 s 

Torkducer: Vridmomentsignalen något märklig. Orimligt låg verkningsgrad. 

Motor: 37 kW, 2950 rpm

Bilaga D 
Diagrammet visar resultatet av den andra mätningen som gjordes på kvarnen. 

Mål: En mer ingående test med jämförelse mellan metoderna.

Förutsättningar:

ACS-600: Motoridentifiering ej körd. 

Filtertidskonstant A01 (Vridmoment): 1.0 s 
Filtertidskonstant A02 (Varvtal): 2.0 s 

PWM325: 150:5 Transformatorer användes. 20 % mätområde.

Motor: 160 A, 90 kW, cos phi = 0,86, 1480 rpm

Bilaga E och F 
Bilaga D visar en körning med vridmomentsignalen kopplad till A01. Bilaga E visar 
en körning med effektsignalen kopplad till A02.

Mål: Mätningarna gjordes i syfte att jämföra vridmomentberäkningen med
effektberäkningen på ACS600. 

Förutsättningar:

ACS-600: Motoridentifiering ej körd. 

Filtertidskonstant A01 (Vridmoment): 1.0 s 
Filtertidskonstant A02 (Varvtal/Effekt): 2.0 s

PWM325: 150:5 Transformatorer användes. 20 % mätområde.

Motor: 160 A, 90 kW, cos phi = 0,86, 1480 rpm
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Bilaga G och H 
Det första diagrammet visar en körning med RADISCREEN, effekten mäts genom
PWM325 och ACS600. I diagrammet är även de tre trycken in och ut från silen 
inkluderade. I bilaga H kan flödena studeras. 

Mål: Mätningarna gjordes för att ytterligare testa och jämföra metoderna
samt för att ta reda på typiska vridmoment, tryck och flöden hos silen. 
Dessa data behövdes för regleringsförsöket. 

Förutsättningar:

ACS-600: Motoridentifiering ej körd. 

Filtertidskonstant A01 (Vridmoment): 1.0 s 
Filtertidskonstant A02 (Varvtal): 2.0 s 

PWM325: 150:5 Transformatorer användes. 20 % mätområde.

Motor: 160 A, 90 kW, cos phi = 0,86, 1480 rpm

Bilaga I och J 
Diagrammet visar en körning av RADISCREEN med vridmomentreglering aktiverad, 
in och ut tryck till silen är också inkluderade. I balaga J kan flödena ses. 

Mål: Att se om en vridmomentreglering av silen kan vara möjlig.

Förutsättningar:

ACS-600: Motoridentifiering ej körd. 

Filtertidskonstant A01 (Vridmoment): 1.0 s 
Filtertidskonstant A02 (Varvtal): 2.0 s 

PWM325: 150:5 Transformatorer användes. 20 % mätområde.

Motor: 160 A, 90 kW, cos phi = 0,86, 1480 rpm
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Bilaga A – Effektmätning på kvarnen 2003-05-06 
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Bilaga B – Effektmätning på prototypsilen 2003-05-08 
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Bilaga C – Effektmätning på prototypsilen 2003-05-15 
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Bilaga D – Effektmätning på kvarnen 2003-05-14 
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Bilaga E – Effektmätning 1 kvarnen 2003-05-20

45



Bilaga F – Effektmätning 2 kvarnen 2003-05-20 
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Bilaga G – Mätning 1 på RADISCREEN 2003-06-10 
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Bilaga H – Flöden vid mätning 1 på RADISCREEN 2003-06-10 
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Bilaga I – Mätning 2 på RADISCREEN 2003-06-10 
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Bilaga J – Flöden vid mätning 2 på RADISCREEN 2003-06-10 
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