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SAMMANFATTNING 
Indunstning är en delprocess vid återvinningen av kemikalier vid 
framställning av pappersmassa. I processen förångas vatten ur 
svartluten för att denna ska kunna förbrännas i sodapannan. 
Förångning (indunstning) av lut är en mycket energikrävande 
process och det är därför av intresse att ha en fungerande modell av 
systemet. Modellen kan sedan användas för att studera 
ångförbrukning och testa olika styrstrategier. 

Under examensarbetet har två modeller tagits fram. Den 
huvudsakliga modellen är utvecklad i modellerings- och 
simuleringsverktyget Extend. Modellen är en blockbaserad och 
statisk modell av hela indunstningen på Södra Cell Mönsterås och 
beskriver energi- och massflöde för lut, ånga och kondensat. 
Modellen stämmer bra för statiska flöden och kommer i framtiden 
användas som delblock i en större fabriksmodell över fabriken i 
Mönsterås. 

Den andra modellen består av en konfektionsmodell skapad med 
hjälp av System Identification Toolbox i MATLAB. Modellen är en 
dynamisk modell över delar av indunstningen och har tagits fram 
med identifieringsexperiment.  

Sist i rapporten presenteras förslag på vidareutveckling av 
modellerna och vad de skulle kunna användas till i framtiden. 

 

 

 

 



   



 

 

ABSTRACT  
Evaporation is a part of the chemical recovery department at wood 
pulping mills. The purpose of evaporation is to remove water from 
the black liquor, which makes the liquor combustible. The process is 
very energy demanding, and having a well-functioning model of the 
system is of greatest interest. The model can then be used to study 
energy consumption and to test different control strategies. 

Two models have been developed during the master thesis. The 
main model is a complete model of the evaporation at Södra Cell 
Mönsterås and has been constructed using the simulation program 
Extend. The Extend model is a block based, static model, which 
describes energy and mass flows of liquor, steam and condensate.  

The other model consists of a dynamic, parametric model created 
using the System Identification Toolbox in MATLAB. However, the 
dynamic model only considers some parts of the evaporation. 

Finally, some suggestions of further development and usage of the 
models are given.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Södra Cell har flera pappersmassabruk i Sverige varav Södra Cell 
Mönsterås (SCMS) är det största av dem. Pappersmassaindustrin är 
energiintensiv och investeringar i bruken är ofta dyra. Därför är det 
av största vikt att kunna göra korrekta bedömningar av nödvändig 
kapacitet etc. vid nyinvesteringar. Dessutom kan mycket energi, och 
därmed pengar, sparas genom att optimera den befintliga 
utrustningen i fabriken. 

För att undvika fältförsök med eventuella driftstörningar som följd, 
kan en modell av en process med fördel användas istället. Modellen 
kan lätt förändras och med hjälp av simuleringsverktyg kan sedan 
följderna av förändringarna studeras. Det är därför av intresse att ha 
en väl fungerande modell över de processer som ämnas studeras och 
optimeras. 

I examensarbetet har den s.k. indunstningen modellerats. Processen 
är en del av det kretslopp i fabriken som återanvänder de kemikalier 
som används vid framställning av pappersmassa från trä. I 
indunstningen förångas vatten från den utspädda kokvätskan 
(svartlut) för att den sedan ska kunna förbrännas.  

1.2 Målsättning 
Examensarbetets mål är att skapa och validera en modell över 
indunstningen på SCMS. Modellen skapas med hjälp av 
datorverktyget Extend och valideras med avseende på statiska mass- 
och energiflöden. Den ska sedan kunna användas för att studera och 
simulera indunstningsprocessen i fabriken. Dessutom identifieras en 
dynamisk modell på delar av indunstningen med System 
Identification Toolbox i MATLAB.[9] 

1.3 Metod 
Utifrån flödesschema, tekniska beskrivningar och information från 
det digitala informationssystemet på SCMS byggs en modell upp i 
modelleringsverktyget Extend. I Extend kan sedan modellen 
simuleras och mätvärden kan läsas in från fabriken för att validera 
modellen.  

Modellen byggs upp av delvis redan färdiga byggblock, som sedan 
tidigare utvecklats av Södra. När modellen är uppbyggd inleds 
valideringsfasen, då lut-, ång- och kondensatflöden ska fås stämma 
med uppmätta värden från fabriken. När modellens statiska 
uppförande överensstämmer med fabrikens, anses examensarbetets 
mål vara uppnått. 



2 1 INLEDNING 

 

Den dynamiska modellen görs av mindre delar av indunstningen 
genom identifiering av konfektionsmodeller. In- och utsignaler för 
identifieringen hämtas in från fabriken. Både identifiering och 
validering av de dynamiska modellerna utförs med hjälp av System 
Identification Toolbox i MATLAB 

1.4 Avgränsningar 
I Extend-modellen studeras energi- och massbalanser för lut-, 
kondensat- och ångflöden. Följande antaganden och förenklingar 
görs i denna modell: 

• Normal drift antas 

• Igensättning (inkrustering) modelleras inte 

• All ånga antas vara mättad och inte överhettad 

• Temperatur- och tryckfall i rör och ledningar modelleras inte 

• Valideringen gäller endast statiska samband 

• Vätskor antas blandas fullständigt och momentant i tankar 

• Viskositeten hos luten modelleras inte 

På grund av att långt ifrån alla intressanta storheter mäts, begränsas 
den dynamiska modellen till vissa begränsade delar av 
indunstningen. Den dynamiska modellen fokuserar på flöden och 
torrhalter för luten i den del av indunstningen som benämns 
slutförtjockningen. 

1.5 Disposition 
Rapporten är indelad i två huvudavsnitt. I det första, kapitel 1 och 2, 
presenteras teori- och bakgrundsinformation och i det andra, kapitel 
3 och 4, beskrivs modellering och validering av modellerna för 
indunstningen. Slutligen diskuteras resultat och förslag på fortsatt 
arbete i kapitel 5. 
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2 PROCESS- OCH TEORIÖVERSIKT 
Indunstningen är en av många delprocesser vid pappersmassa-
tillverkning. För att förstå indunstningens roll vid tillverkningen av 
pappersmassa och hur den fungerar presenteras nedan information 
om massatillverkning i allmänhet och indunstning i synnerhet. 
Eftersom arbetet är inriktat på Södra Cell Mönsterås är detaljer i 
avsnitt 2.1 specifika för just detta bruk, även om konceptet är det 
samma för den mesta papperstillverkningen. 

2.1 Massatillverkningens grunder 
Pappersmassa framställs av barr- eller lövved, ur vilken fibrerna 
extraheras. Målet för processen är att koka ut ligninet från veden så 
att endast fibrerna fås med i den färdiga massan. För att få massa av 
så hög kvalitet som möjligt bör fibrernas längd hållas intakt 
samtidigt som det mesta av ligninet tas bort. Genom kokning i 
alkalisk vätska kan detta ske på ett tillfredställande sätt. Den s.k. 
sulfatmetoden är den vanligaste metoden idag och det är denna som 
tillämpas på Södra Cells bruk i Mönsterås. Beskrivningen av 
massatillverkning i avsnitt 2.1 är hämtad från [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Schematisk bild över massatillverkningens viktigaste steg. 

I Figur 1 ses principen för massatillverkning med sulfatmetoden. 
Veden hackas och flisas först för att sedan transporteras till kokeriet. 
Här kokas flisen i vitlut (se Tabell 1 för innehåll) varigenom fibrerna 
frigörs och ligninet i veden löses ut. Fibermassan som bildats tvättas 
sedan för att få ut lutresterna ur massan. Den lut som tvättats ur 
kallas svartlut och är utspädd med bl.a. lignin och vatten. Cirka 
hälften av den vedmängd som används i fabriken blir till färdig 

Torkning

Indunstning 

Sodapanna 

Tvätt

Mesaugn 

Kausticering 

Flis Blekt massa 

Svartlut 

Tjocklut 

Grönlut 

Svaglut 
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Åter-
vinningen 

Vitlut 

Kokeri Blekeri
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massa, resten förs bort som upplösta vedämnen med svartluten. 
Svartluten har en torrhalt (andel torrsubstans) på c:a 16 %. Den 
tvättade massan fortsätter till blekeriet där den bleks med syrgas och 
väteperoxid. Massan torkas sedan i torkmaskiner, pressas och klipps 
till ark innan den paketeras för leverans. 

Tabell 1 Vitlutens innehåll på Södra Cell Mönsterås.  

Namn Formel Koncentration (g/l) 
Natriumhydroxid NaOH 90 
Natriumsulfid Na2S 50 
Natriumkarbonat Na2CO3 20 
Natriumsulfat Na2SO4 8 
Natriumklorid NaCl 1 

2.1.1 Återvinningen 
Förutom fibermassans flöde finns ett annat viktigt kretslopp i 
fabriken, den s.k. återvinningen (se Figur 1). Här återanvänds de 
aktiva substanserna i vitluten. Dessutom utvinns mycket energi i 
sodapannan då ligninet i svartluten förbränns.  

Återvinningsprocessen tar sin början i indunstningen, i vilken en stor 
del av svartlutens vatten förångas så att ligninet i luten kan brännas i 
sodapannan. Den indunstade luten kallas tjocklut och har en torrhalt 
på 75-80 %.  I sodapannan reagerar natriumet i tjockluten med 
koldioxid och bildar Na2CO3 (natriumkarbonat el. soda), därav 
pannans namn. 

Sodapannan i Mönsterås är dimensionerad för 4000 ton 
torrsubstans/dygn, vilket motsvarar en effekt på ca 550 MW. Detta 
kan jämföras med reaktor 1 på Oskarshamns kärnkraftverk, vilken 
har en effekt på knappt 500 MW. Den utvunna energin används till 
framställning av ånga som sedan används i fabriken och för att 
producera grön (miljövänlig) el. 

Restprodukterna från förbränningen späds med svaglut och kallas 
då grönlut. Grönluten behandlas i kausticeringen med kalk vilket gör 
att grönluten återförs till vitlut som åter kan användas i kokeriet. Vid 
kausticeringen omvandlas kalken till mesa (kalciumkarbonat). 
Mesan bränns sedan till kalk i mesaugnen och kan åter användas vid 
kausticeringen. Lutens och mesans kretslopp kan även ses i Figur 1.  

2.1.2 Indunstningens principer 
För att få svartluten brännbar och förbränningen i sodapannan så 
effektiv som möjligt måste svartlutens torrhalt höjas avsevärt (från 
c:a 16 % till 75 %). Processens idé är att förånga det vatten som finns i 
svartluten. Detta görs genom att värma upp luten med hjälp av ånga. 
Ångans energi överförs till luten, vilket gör att den börjar koka och 
dess vatten förångas. Vid Södra Cell Mönsterås används s.k. 
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fallfilmindunstare, som har lamelliknande vertikala element längs 
vilka luten rinner nedför.  Elementen värms med ånga och för att inte 
de ska ”gå torra”, speciellt vid låg last, pumpas luten runt med en 
cirkulationspump. Dessutom ökar cirkulationen det effektiva  
k-värdet eftersom det är beroende av flödeshastigheten på luten. k-
värdet kallas också värmegenomgångstal och anger hur effektiv 
värmeöverföringen mellan två medier är. Principen för 
fallfilmsindunstaren kan ses i Figur 2.[8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 En fallfilmindunstare. Luten cirkulerar och förångas med hjälp av 
energi från ångan. 

Den ånga som genereras vid processen innehåller mycket 
värmeenergi och att inte ta till vara på den vore kostsamt. Ångan, 
även kallad lutånga, används därför ofta till att driva ännu en 
fallfilmindunstare. I denna har trycket sänkts, vilket innebär att även 
lutens kokpunkt är sänkt. Lutånga från den första indunstnings-
apparaten används då som värmningsånga till nästa apparat. På 
detta sätt utnyttjas energin i den först inmatade ångan bättre. Ofta så 
leds lutflödet motströms mot ångflödet för att få den torraste luten så 
varm så möjligt. På så sätt minskar lutens viskositet, vilket gör att 
den rinner lättare. Detta är önskvärt eftersom lutens viskositet ökar 
med högre torrhalt.[8] 

Genom att upprepa förfarandet kan ytterligare energi sparas. De 
seriekopplade fallfilmindunstarna kallas för effekter. På SCMS 
passerar luten genom upp till sju effekter för att få så hög torrhalt 
med så liten energiåtgång som möjligt. I Figur 3 ses principen för 
multipelindunstning, dock endast med tre effekter. 

Ånga in Kondensat 

(Tjock)lut (Tunn)lut 

Lutånga ut

Cirkulationspump 
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Figur 3 Principen för multipelindunstning. Trycket blir lägre åt höger i 
kedjan, vilket gör att kokpunkten sänks. Luten leds motströms i 
förhållande till ångan.  

Den lutånga som kondenserar är förorenad med ämnen från luten 
och får därför skiljas ifrån den rena ångans kondensat. 

2.1.3 Något om ångans energimängd 
Anledningen till att man använder ånga som värmemedium i 
indunstning är att den innehåller väldigt mycket energi per 
massenhet. Exemplet nedan, som är hämtat från [8], får visa på 
effektiviteten. 

Anta att en process (t. ex. indunstning) kräver en värmetillförsel av 1 
GJ vid 110°C. Man kan då använda ånga med ett tryck på 4 bar. Vid 
detta tryck förångas vatten när dess temperatur uppnår 144°C, alltså 
har ångan en mättningstemperatur på 144°C. Ångan har i detta 
tillstånd en ångbildningsvärme på 2133 kJ/kg. Det betyder att det 
går åt 2133 kJ för att förånga ett kilogram 144-gradigt vatten utan att 
höja temperaturen. Detta leder till att det går åt 

kg469
kg/kJ2133

GJ1
= ånga,  

om all ånga kondenserar. 

Om man istället hade använt 150°C vatten som sedan hade kylts till 
120°C i processen hade det gått åt (vattnets specifika värme är c:a 
4,28 kJ/(kg°C)) 

 kg7786
))120150(28,4(

GJ1
=

−⋅
vatten,  

Tunnlut 

Ånga 
Lut-ånga

Kondensat 

Lut-ånga

Lutång-
kondensat 

Tjocklut 

Lutång-
kondensat 

Lut-ånga 
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vilket är 17 gånger den mängd ånga som behövs. Ånga innehåller 
alltså mer lättillgänglig energi än vad vatten gör.  

2.1.4 Kokpunktsförhöjning 
Luten som kommer från kokeriet till indunstningen innehåller 
förutom vedämnena (lignin etc.) från träet även en mängd 
oorganiska substanser. Detta gör att luten får en högre kokpunkt än 
de skulle ha utan dessa lösta ämnen. Kokpunktsförhöjningen beror 
på hur hög denna halt av torra substanser är, men förhöjningen är 
också tryckberoende. Kokpunktsförhöjningen för luten vid Södra 
Cell Mönsterås kan ses i Figur 4. I figuren har inte kokpunkts-
förhöjningens tryckberoende tagits med eftersom det försummas i 
fortsatt arbete. 
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Figur 4 Kokpunktsförhöjning av lut på Södra Cell i Mönsterås. En 
anpassning av mätpunkter har gjorts med polynom av ordning 4. 

Ett fjärde ordningens polynom som beskriver beroendet mellan 
kokpunktsförhöjning och torrhalt har anpassats utifrån 
mätpunkterna i Figur 4; 

 5,2t0,011t0,0046t0,00013t101.3kpf h
2

h
3

h
4

h
6 +⋅−⋅+⋅−⋅= −  (2.1) 

där kpf anger kokpunktsförhöjning i [°C] och th är torrhalt hos luten i 
[%]. 

Ångan som förångas ur luten kommer på grund av 
kokpunktsförhöjningen vara överhettad. Det innebär att ångans 
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temperatur är högre än mättningstemperaturen vid det aktuella 
trycket. Överhettningen är lika stor som kokpunktsförhöjningen.[8] 

2.2 Indunstningen på Södra Cell Mönsterås 
På Södra Cells bruk i Mönsterås finns två indunstningslinjer, vilka 
benämns indunstning 1 och 2.  För att skilja effekter i linje 1 från de i 
linje 2 identifieras linje 1:s effekter av att deras namn inleds med en 
etta, exempelvis effekt 13 för linje 1:s effekt 3. Dock är effekterna 1A-
D gemensamma för både linje 1 och 2. Anläggningen är indelad i en 
cisternpark, där de olika lutsorterna mellanförvaras och en del där 
själva indunstningen sker. I processen rör sig många olika varianter 
av lut och därför har dessa definierats i Tabell 2 för att förenkla 
fortsatt läsning. Avsnitt 2.2 är baserat på information hämtad från 
[10-14]. 

Tabell 2 Olika typer av lut och dessas förkortningar. 

Namn Förkortning Beskrivning Torrhalt (%) 
Tunnlut LT Lut från kokeriet 16 
Blandlut LB Tunnlut och 

mellantjocklut 
blandat 

20 

Mellanlut LM Lut från effekt 4 och 
16 

30 

Stark 
mellanlut 

LMS Lut från effekt 13 37 

Mellan-
tjocklut 

LTJM Lut från effekt 2A 
och 2B 

55 

Tjocklut LTJ Lut från effekt 1C 65 
Stark 
tjocklut 

LTJS Lut från effekt 1D 75-80 

 

2.2.1 Lutens förlopp i indunstningen (linje 2) 
Att i detalj följa lutens väg genom indunstningens alla steg kan vara 
svårt att beskriva i enbart text. För att underlätta ses en skiss över de 
viktigaste stegen i Figur 5. Kom dock ihåg att detta inte är någon 
heltäckande bild av processen utan ska ses som en hjälp när 
nedanstående beskrivning läses. 

Nedan beskrivs endast lutens väg i indunstningens linje 2, men 
eftersom linje 1:s inte skiljer sig principiellt från linje 2 har jag valt att 
koncentrera mig på linje 2 i framställningen. Principen för 
indunstningen i linje 2 är densamma som presenteras i Figur 3, och 
luten leds därmed motströms ångflödet. I Figur 5 är endast de 
viktigaste stegen i indunstningen utritade, vilket betyder att 
lutförvärmare och flashtankar inte finns med. I en flashtank utsätts 
luten för en trycksänkning och kommer därför snabbt börja koka och 
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förångas. Detta fenomen kallas för flashning, där av namnet på 
tanken. En översiktlig skiss över båda linjerna kan ses i Bilaga A – 
Flödesschema över indunstningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Schematisk bild över lutens förlopp i indunstning 2. Observera 
att flashtankar etc. inte är utritade. Lutförkortningar är införda 
enligt Tabell 2. 

När tunnluten kommer från kokeriet blandas den med 
mellantjocklut till blandlut. Blandluten har en torrhalt på 20 % och 
förvaras i en blandlutcistern. Från denna cistern pumpas luten till en 
flashtank. Den ånga som bildas i flashtanken leds till den utgående 
lutångan ifrån effekt 3. Blandluten fortsätter via ännu en flashtank 
och leds sedan till effekt 5:s interna flashtank.  

Luten leds vidare in i effekt 6 där den första indunstningen påbörjas. 
Effekten fungerar likt den som beskrivs i Figur 2. Utflödet ut ur 
lutcirkulationen och därmed ut ur effekt 6, bestäms av nivån på luten 
i effekten med hjälp av en regulator. Den nu förtjockade luten leds 
vidare till effekt 5, där den får genomgå samma behandling som i 
effekt 6. Från effekt 5 skickas luten till effekt 4 där förfarandet 
upprepas. Luten pumpas nu till cisternparken för lagring. Luten, 
som nu benämns mellanlut, har en torrhalt på c:a 28 % och en 
temperatur på 78°C. 

6 5
 

4 

LB

LTJS

Såpa

3 2A 2B 

LTJM 

1B 1C 

LTJ 

Aska

1A 1D 

Till sodapanna  

LT från kokeri

LM
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I mellanlutcisternen avskiljs såpa från luten. Såpan som består av 
harts- och fettsyror, flyter upp till ytan, avskiljs och tillreds sedan till 
tallolja i talloljekokeriet. Tallolja säljs vidare och används som råvara 
till diverse produkter (färger, lacker etc.) eller används som bränsle i 
mesaugnen.  

Från mellanlutcisternen pumpas luten till en förvärmare och sedan 
vidare till effekt 3, där samma förfarande som i effekt 4-6 upprepas. 
Luten kan sedan styras att gå till antingen till effekt 2A eller 2B eller 
till båda två i serie. I både effekt 2A och 2B är principen den samma 
som för de tidigare effekterna. Efter denna passage kallas luten 
mellantjocklut och har en torrhalt på c:a 54 % och en temperatur på 
110°C. 

Mellantjockluten pumpas till cisternparken där det finns 3 mellan-
tjocklutcisterner. En del av mellantjockluten blandas med tunnlut till 
blandlut. Mellantjockluten pumpas sedan till effekt 1B direkt eller 
via två tvångscirkulationsapparater (TC1 och TC2). TC-Apparaterna 
är av äldre modell och konstruerade på annorlunda sätt än övriga 
effekter, men deras funktion är densamma. I effekt 1B finns det två 
cirkulationspumpar för att lättare kunna cirkulera den tjocka luten. 
Innan luten pumpas till effekt 1C får den passera en flashtank. Effekt 
1C är uppbyggd på samma sätt som 1B med två cirkulationspumpar. 
Efter 1C pumpas luten, som nu kallas tjocklut, via en flashtank till en 
tjocklutcistern. 

Från tjocklutcisternen cirkulerar ett delflöde till en mixer där aska 
från sodapannan blandas in i luten innan den åter pumpas till 
cisternen. Vidare förs den nu askinblandade tjockluten till 
indunstningens effekt 1A. Här får den ytterligare indunstas innan 
den leds till effekt 1D via en flashtank. Efter effekt 1A har luten en 
torrhalt på 65-70 %. 

Effekt 1D är en s.k. superkoncentrator, vilket innebär att en väldigt 
hög torrhalt ska uppnås (c:a 75-80 %). Lutens viskositet minskas med 
hjälp av ökad temperatur och uppehålls en längre tid i apparaten för 
att uppnå önskad torrhalt.  

Den starka tjockluten används sedan som bränsle i sodapannan, där 
ligninet förbränns. Resterna från förbränningen återförs till vitlut 
genom kausticering.  

2.2.2 Ångans väg i indunstningen 
För att driva indunstningen används både ånga med ett tryck på 1,1 
MPa, s.k. mellanånga (ÅM), och ånga med ett tryck på 0,3 MPa, s.k. 
lågånga (ÅL).  

ÅM tillförs effekt 1D, där den värmer luten till c:a 165°C. En del av 
lutångan från 1D leds till en del av effekt 2A:s lamellpaket. Resten av 
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ångan förs till en reningskolonn. I reningskolonnen låter man 
förorenat lutångskondensat få rinna nedåt i kolonnen samtidigt som 
ånga får stiga från botten till toppen. Ångan som avgår från 
kolonnens topp innehåller då större delen av kondensatets 
föroreningar. Föroreningarna (metanol och flyktiga 
svavelföreningar) förbränns i en starkgaspanna för att minska 
luktpåverkan på omgivningen från fabriken. 

ÅL är den huvudsakliga ångtyp som används i indunstningen. 
Ångan tillförs effekterna 1A-C, 11 och även TC1 då denna är i bruk. 
Lutångflödet från 1A-C delas och leds till effekt 2A och 2B. Från 
dessa fortsätter lutångan sitt flöde till effekt 6 via effekt 3-5. 
Utgående lutånga från effekt 6 kondenseras i vattenkylda 
kondensorer så att ett undertryck skapas i linjen. 

Lutångan från effekt 11 leds på liknande sätt till effekt 16 via 
effekterna 12-15. Även ångan från effekt 16 kondenseras för att skapa 
ett undertryck i linje 1. 

2.2.3 Kondensat 
Färskångan som kondenserar i effekt 1A-D, TC1 och 11 är rent vatten 
och tillförs åter till fabrikens vattensystem. Kondensaten som 
kondenserats från lutångorna är olika mycket förorenade beroende 
på från vilken effekt de förångats ifrån. 

De olika graderna av föroreningar påverkar vad de används till. De 
renaste kondensaten används som tvättvatten i blekeriet. De 
smutsigaste kondensaten renas i två reningskolonner (beskrivs 
ovan), vilket det finns en av i varje linje. 

I modellen ses allt kondensat som rent vatten, eftersom ångan 
modelleras som ren vattenånga även om den är lutånga.   

2.3 Modelleringsmetod 
Eftersom Södra Cell redan tidigare har modellerat delar av bruket i 
Mönsterås med verktyget Extend modelleras även indunstningen 
med hjälp av detta verktyg. Den totala modellen byggs upp av ett 
antal block som innehåller specifikationer om hur energin och 
massan fördelas från inflöde till utflöde för blocket. Modellen som 
byggs upp kommer alltså att vara en mass- och energimodell av 
indunstningen och bygger på grundläggande energi- och 
termodynamiska samband. 

Extend-modellen kommer endast att gälla för statiska förlopp, varför 
det är svårt att bygga någon reglering utifrån denna modell. För att i 
framtiden bygga en övergripande reglering av indunstningen vore 
det önskvärt att kunna testa reglerstrategier på en total dynamisk 
modell. Tyvärr finns det inte utrymme för att skapa en sådan modell 
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i detta examensarbete, men väl en dynamisk modell av delar av 
indunstningen. 

För att skapa dynamiska modeller finns i princip två metoder. Med 
den första metoden skapas en modell av systemet utifrån fysikaliska 
samband. Dessa samband leder till ekvationer, som sedan 
bestämmer modellens beteende. Detta angreppssätt kräver god och 
detaljerad kunskap om systemet. För system där denna kunskap 
saknas eller där systemet är mycket komplext kan istället en 
identifieringsmetod användas. 

Identifiering bygger på att man utifrån uppmätta in- och utsignaler 
från det verkliga systemet identifierar en matematisk modell som 
kan förklara den uppmätta datamängden. I arbetet med att finna en 
dynamisk modell för delar av indunstningen har identifiering 
använts, eftersom processen är komplicerad med många okända 
parametrar.[4] 

2.3.1 Modelleringsverktyget Extend 
Extend är ett simuleringsverktyg som säljs av Image That Inc. 
Verktyget har stöd för att bygga i princip hur stora modeller som 
helst och används därför ofta vid modellering av stora system inom 
exempelvis processindustrin. Alla delar i modellen sparas som block 
som sedan lagras i bibliotek. Blocken tas sedan in i modellen genom 
att man drar in och släpper block från biblioteket. Ett block i 
biblioteket kan alltså finnas i flera instanser i modellen. En instans av 
ett block kan tilldelas olika egenskaper genom att ändra parametrar 
för blocket via en dialogruta.[3] 

 

Figur 6 Exempel på två block i Extend. Utgångar symboliseras med en 
”fet” ruta och ingångar med en vanlig. 

Programmeringen av blocken sker med ett C-liknande programspråk 
vilket benämns ModL. Blocken representeras av ikoner med små 
rutor för in- och utgångar, se Figur 6. Varje in- respektive utgång 
kopplas till ett variabelnamn som sedan kan användas i koden. För 
att öka visualiteten under simulering kan även information om 
tillståndet i blocket presenteras på blockets ikon. Detta kan vara 
användbart för att presentera nivåer, temperaturer etc. 

Signaler mellan blocken kan bestå av vektorer med godtycklig längd, 
men de representeras dock alltid grafiskt av ett streck. Södra har en 
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standard där flöde mellan block består av en vektor med 12 
komponenter, vilka beskrivs i Tabell 3. 

Tabell 3 Förteckning över vektorrepresentationen i Extend. Index 8-11 är 
avsatta för framtida bruk. 

Index Beskrivning Enhet 
0 Vätskeflöde kg/s 
1 Energiflöde kJ/s 
2 Temperatur °C 
3 Flöde för fibermassa kg/s 
4 Flöde för oorganiskt mtrl kg/s 
5 Flöde för organiskt mtrl (hög molvikt) kg/s 
6 Flöde för organiskt mtrl (låg molvikt) kg/s 
7 Flöde EDTA kg/s 
8 A – Ej definierat – 
9 B – Ej definierat – 
10 C – Ej definierat – 
11 D – Ej definierat – 

 

Simuleringen i Extend sker med hjälp av en Euler-lösare, med 
framåtapproximation av derivatan. Detta betyder att tillstånds-
variablerna i blocken beräknas med fixt tidssteg enligt 

)x(fhxx kk1k ⋅+=+  

där f(x) utgör högerledet i differentialekvationen för tillståndet x, 
f(x)x =& , och h är den fixa steglängden. I programmet finns möjlighet 

att välja h, så att modellen ges tillräckligt noggranna beräkningar. 

2.3.2 MATLAB och System Identification Toolbox (SITB) 
MATLAB från MathWorks är ett av marknadens mest använda 
datorprogram när det gäller tekniska beräkningar. I programmet kan 
en mängd paket för en rad olika tillämpningar användas. Ett av 
paketen är System Identification Toolbox, SITB. SITB innehåller 
funktioner för att utifrån mätserier identifiera parametriska modeller 
och modeller på tillståndsform. För att underlätta arbetet finns ett 
grafiskt användargränssnitt där man lätt kan jämföra och skapa 
modeller av olika typer.[4,9] 

2.3.3 Modellering i MATLAB 
Modelleringen med SITB i MATLAB görs genom att läsa in mätserier 
från fabriken och sedan identifiera en matematisk modell utifrån 
mätvärdena. De vanligaste typerna av modeller som används vid 
denna typ av svart-låda-identifiering är linjära konfektionsmodeller. 
(Uttrycket kan förklaras med: Ge storleken (=ordningstalet), så hittar 
verktyget nåt som passar.) Svart-låda (eng. black-box) innebär att 
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man inte intresserar sig för systemets uppbyggnad, utan endast de 
signaler processen ger upphov till och baserat på dessa konstruerar 
sin modell av systemet. Teorin i avsnitt 2.3.3-2.3.5 bygger på [4], om 
inget annat anges. 

Konfektionsmodellerna är linjära modellstrukturer, som inte kan 
hantera olinjäriteter särskilt bra. I avsnitt 3.2.1 visar det sig dock att 
de grundläggande fysikaliska förutsättningar som processen bygger 
på, är linjära samband, vilket gör att linjära modellstrukturer duger 
bra. Detta bekräftas också av det faktum att väl fungerande modeller 
kunde fås med hjälp av konfektionsmodeller. 

Signalerna som används är samplade, d.v.s. diskreta, versioner av 
den tidskontinuerliga signalen enligt 

,...2,1k),kT(y]k[y ==   

För att förenkla läsning, så betecknas y[k] med y(t) eftersom all 
vidare bearbetning kommer att gälla det diskreta fallet. Det är även 
praktiskt att inför en skiftsoperator enligt 

 )T)1k((y)kT(yqoch)T)1k((y)kT(qy 1 −=+= −   

2.3.4 Dynamiska modellstrukturer 
De linjära konfektionsmodeller som används har alla strukturen 

 )t(e
)q(D
)q(C

)t(u
)q(F
)q(B

,q(G)t(y +=+= θ)e(t)H(q,θ)u(t)   (2.2) 

där u(t) är systemets (vektorvärda) insignal, θ är parametervektorn 
vilken ska skattas och e(t) är vitt brus. Utsignalen y(t) kommer alltså 
att påverkas av gamla in- och utsignaler och av brus. 

B, C, D och F är polynom i q-1 vilket betyder att (2.2) kan skrivas 

 )t(e
qd...qd1
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)t(u
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)t(y nd
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1

1
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1
1

nf
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1
1

1nbnk
nb

nk
1

−−

−−

−−

+−−−

+++
+++

+
+++

++
=  

Parametrarna bi, ci, di och fi utgör parametervektorn θ i (2.2) och nb, 
nc, nd och nf anger modellstrukturens ordningstal. Modellstrukturen 
(2.2) där B, C, D, F väljs helt fritt är känd som Box-Jenkins (BJ), men 
ofta används specialfall av BJ. Då både C(q) och D(q) sätts till 1 fås en 
Output-Error-struktur (OE). En ARMAX- struktur fås då F(q)=D(q)= 
A(q), och den vanligt förekommande ARX- struktur motsvarar fallet 
F(q)=D(q)=A(q) och C(q)=D(q)=1. Samtliga beskrivna linjära 
strukturer för konfektionsmodeller ses grafiskt representerade i 
Figur 7. 
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Figur 7 De linjära konfektionsmodellernas strukturer.  

Vilken modellstruktur som ska väljas beror på egenskaper hos 
systemet och hur noggrann modell som önskas. ARX och OE är 
relativt enkla och kan räcka gott i många sammanhang, till exempel 
där störningarna antas passera samma dynamik som insignalen 
(ARX) eller där störningarna är additiva på utsignalen (OE). Å andra 
sidan så kan man med ARMAX och BJ modellera störningar bättre 
eftersom störningsmodellen för dessa strukturer är mer komplex. 

För att hitta den modell som bäst förklarar de uppmätta värdena 
används principen med att minimera prediktionsfelen. Det innebär 
att modellen vid tidpunkten t-1 gör en prediktion av utsignalen vid 
tiden t, vilken betecknas )θ|t(ŷ . Vid tiden t bildas prediktionsfelen, 
residualerna, enligt (se även Figur 8) 

 θ)|(tŷ-y(t)ε(t) =  (2.3) 

och en förlustfunktion skapas sedan: 

 )(t,
N
1

)(V
N

1t

2
N ∑

=

= θεθ  (2.4) 

Förlustfunktionen är ett mått på hur bra modellen är, och det θ som 
minimerar VN(θ) motsvarar de parametrar som ger den bästa 
modellen. 
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Hur denna minimering utförs beror på vilken modellstruktur som 
valts. Eftersom minimeringen kan bli komplicerad, används ofta 
numeriska metoder och datorverktyg för ändamålet. SITB innehåller 
funktioner för att skapa modeller utifrån alla ovanstående strukturer 
och sedan minimera förlustfunktionen.[4,9] 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 Schematisk skiss över modell och system. Skillnaden mellan 
systemets och modellens utsignal bildar residualerna, ε(t). 

2.3.5 Valideringsmetod för dynamiska modeller 
Det naturligaste sättet att validera modellen mot verkligheten är att 
studera simulerade värden från modellen, vilka sedan jämförs med 
fabrikens uppmätta signaler. En annan metod för att utvärdera 
modellkvaliteten är att jämföra systemets utsignal med en s.k. k-
stegsprediktion från modellen. Det innebär att modellen inte bara får 
tillgång till insignalen utan även det verkliga systemets utsignal, 
fram till och med y(t-k). Tolkningen är att modellen ska prediktera 
den framtida utsignalen, y(t), utifrån kunskap om systemets 
insignaler fram till tiden t och utsignaler fram till t-k. k-
stegsprediktionen kan användas för att utvärdera modellens 
högfrekventa egenskaper, eftersom det är dess kortsiktiga 
uppträdande som beaktas. 

Ytterligare ett sätt att validera modellens kvalitet, är att studera 
sambandet mellan modellens residualer, ε(t), (se Figur 8) och 
insignalerna. Om dessa inte är oberoende av varandra finns det 
information i ε(t) som härrör från insignalen, u(t). För att avgöra 
huruvida residualerna och insignalerna är beroende eller inte, bildas 
korskovariansen 

 ∑
=

+=
N

1t
u )u(t)(t

N
1

)(R̂ τετε  

vilken ska vara nära noll för alla t vid oberoende. Ett liknande mått 
kan användas för att avgöra om störningar modelleras korrekt. Om 
störningsmodellen är bra bör residualerna endast utgöra vitt brus, 
d.v.s. kovariansfunktionen 
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ska vara noll för alla τ ≠ 0. Ofta normaliseras kovarianserna ovan så 
att de ligger mellan –1 och 1, och kallas då korrelationer.[7] 

För korskovariansen gäller (för stora N) att den blir approximativt 
normalfördelad med medelvärde noll och varians enligt 

 ∑
∞

−∞=

=
k

ur (k)(k)RR
N
1

P ε  (2.5) 

där εR  och Ru är kovariansfunktionerna för ε repsektive u. För att 
avgöra om det finns något beroende mellan )t( τ+ε och u(t) plottas 
ofta korskorrelationen tillsammans med konfidensintervall baserade 
på Pr ovan. Om korskovariansen avviker utanför konfidensintervallet 
kan detta var en indikation på att det finns ett beroende mellan  

)t( τ+ε och u(t).[4] 
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3 MODELLBYGGE 
Under arbetet konstrueras två modeller. Det största arbetet läggs på 
att skapa en total modell över indunstningen i Extend. Dessutom tas 
dynamiska modeller fram över delar av indunstningen med hjälp av 
SITB i MATLAB. I Extend-modellen används block med fysikalisk 
tolkning och därför inleds detta avsnitt med en beskrivning av de 
fysikaliska förlopp som ligger till grund för skapandet av blocken.  

Skapandet och valideringen av de dynamiska modellerna beskrivs i 
avsnitt 3.4. 

3.1 Fysikalisk beskrivning 
För att modellera hela indunstningsprocessen behövs ett stort antal 
delmodeller, där en modell av en effekt är mest central. En effekt 
består av en tank innehållandes lut och ett tubpaket i tanken som 
inrymmer den varma ångan. Ångans värme överförs till luten via 
tubväggarna vilket leder till att luten kokar och förångas. Följande 
fysikaliska beskrivning av en indunstningseffekt är hämtad ur [1]. 

Effekten har två inflöden, lut och ånga, och tre utflöden, lut, lutånga 
och kondensat. Massflöden (mi), torrhalter (xi), entalpier (Hi) och 
temperaturer (Ti), ses definierade i Figur 9. Ml och Mlå anger tankens 
totala lut- respektive lutångmassa. Entalpi är ett mått på värme-
energimängden hos en massa och har enheten kJ/kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Fysikalisk skiss över energi- och massflöden för en 
indunstareffekt. 

För att modellera en effekt fysikaliskt ställs mass- och energibalanser 
upp. Energi-massbalansen för systemet blir 

Ånga in, Håin, måin, Tåin 

Kondensat ut,  
Hkut, mkut, Tkut 

Lutånga ut, Hgål, mgål, Tgål, xgål 

Lut, Hl, Ml, Tl, xl  

Lut ut, Hlut, mlut, Tlut, xlut  

Lut in, Hlin, mlin, Tlin, xlin  

Mlå
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förlgålgålkutkutlutlutlinlinåinåin HmHmHmHmHm Φ+++=+   

eftersom vi antar att all ånga kondenserar. förlΦ  anger värmeförluster 
i systemet och övriga variabler är definierade enligt Figur 9. Vid 
statisk jämvikt råder dessutom följande massflödesjämvikter: 

gållutlin mmm −=   

kutåin mm =   

Det antas att ingen torrsubstans följer med lutångan när luten kokar, 
det vill säga 

 lutlutlinlin xmxm =  

Luten kokas genom att värme överförs från ångan till luten via 
tubväggarna. Eftersom lutens torrhalt och ånghalt förändras längs 
tuben är det svårt att analytiskt beskriva hur värmegenomgångstalet 
(k) för effekten förändras längs tubväggarna. På grund av detta 
använder man ofta ett ”skenbart” k-värde (k’) vid beräkningar. Detta 
definieras av 

TA'kQ ∆⋅⋅=   

där Q är den överförda energin, A är arean på tubpaketet och ∆T är 
temperaturdifferensen mellan ångans kondenseringstemperatur och 
lutens temperatur. 

För beräkning av de ingående och utgående substansernas entalpier 
används experimentellt framtagna uttryck för kokpunktsförhöjning, 
ångentalpi etc. 

På SCMS är det så att många av effekterna har flera ånginflöden med 
olika temperatur och tryck på ångan. Detta komplicerar det 
fysikaliska angreppssättet avsevärt, eftersom luten då värms upp av 
flera ångflöden. Extend-modellen har därför ett något annorlunda 
angreppssätt än det som beskrivits ovan.   

3.2 Modellering av indunstningen i Extend 
Som tidigare nämnts byggs en modell i Extend med hjälp av olika 
block som sammanfogas med linjer, vilka symboliserar flöden. Inom 
Södra Cell har det sedan tidigare tagits fram bibliotek innehållandes 
block av diverse processapparater. Detta innehåller färdiga block av 
tankar, flashtankar, effekter etc. Tack vare modellbiblioteket blir det 
möjligt att, med hjälp av delblock, skapa en total modell av 
indunstningen. Arbetet har därför till stor del ägnats åt att 
sammanfoga och till viss del modifiera redan befintliga block. 
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För indunstningsmodellens del, är det delblock som modellerar en 
effekt det mest centrala och beskrivs därför närmare nedan. 

3.2.1 Modell av en effekt i Extend 
Flera delblock används för att bygga upp en modell av en 
indunstningseffekt. Utrymmet i effekten modelleras med en tank och 
själva indunstningsprocessen med en kondensor. Kondensorn 
innehåller ingen lut eller ånga utan arbetar med momentana lut- och 
ångflöden. Dess uppgift är att överföra energi från ångan till luten 
och förånga luten om ångans energiinnehåll är tillräckligt. Den 
lutånga som förångas modelleras som ren vattenånga och all 
torrsubstans antas stanna kvar i luten. En schematisk bild över 
modellen kan ses i Figur 10. Framställningen och uttrycken i avsnitt 
3.2.1 är baserade på ModL-koden för kondensorblocket i Södra Cells 
Extend-bibliotek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 Modell av en indunstningseffekt i Extend. 

Ångvolymen i effekten har till uppgift att vara modell för de rör som 
finns mellan effekterna.  

Tillgänglig energi från ångan (mättad), Qtillgänglig i kondensorn bestäms 
av: 

förlåinkutåinåinförlåinängliglgtil ))T(HH(mHmQ Φ−−=Φ−∆=  

där ΔH = Håin – Hkut är ångans förångningsentalpi och Hkut(Tåin) den 
kondenserade ångans temperaturberoende entalpi. Övriga 
beteckningar är hämtade från avsnitt 3.1. Efter att i en dialogruta för 

Ångvolym  

Lutånga ut 

Lut ut 

Lut in  
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kondensorn ha angett ∆T för effekten, räknas lutens kokpunkt ut 
enligt 

TTT åinkokpunkt ∆−=  

eftersom ∆T anger temperaturskillnaden mellan ingående ånga och 
utgående lut. Om luten ska förångas måste den först värmas upp till 
kokpunkten. Till uppvärmningen går det åt följande energimängd; 

)TT(CmQ linkokpunktplinuppvärm −=   

Cp är beroende av torrhalten på luten och kan beräknas numeriskt 
med empiriskt framtaget uttryck. Genom att jämföra Qtillgänglig och 
Quppvärm avgörs det om det finns tillräckligt med energi för att förånga 
någon lut. Om Qtillgänglig> Quppvärm så finns det tillräckligt med energi för 
att indunsta lut. Den energimängd som finns till förfogande att 
användas till förångning är Qtillgänglig – Quppvärm – mlutHlut eftersom en del 
av energin (mlutHlut) försvinner med den icke förångade luten. 
Förångningsentalpin för luten, Hgål – Hlut, anger den energi det krävs 
för att förånga ett kilogram lut och mängden lutånga kommer då att 
ges av 

lutgål

lutlutuppvärmängligtillg
gål HH

HmQQ
m

−
−−

=  

Den mängd lut som lämnar effekten (mlut) styrs av en enkel PID-
regulator, vilken reglerar utflödet mot lutnivån i tanken. 

Om ångans energi inte räcker för att både värma upp luten till 
kokpunkten och att förånga den kommer luten endast att värmas 
upp och dess temperatur ges då av  

plin

ängliglgtil
linlut Cm

Q
TT +=  

Den ingående ångan kondenserar och kondensatet får samma 
temperatur som ångan hade. Kondensatet lämnar effekten separat 
och tas ur modellen ut från kondensorn. 

I kondensorn finns det även möjlighet att ange storleken på 
värmeförluster ( förlΦ ) och den mängd luftningsånga som ska 
modelleras. Luftningsånga används för att avleda de okonden-
serbara gaser som bildas i effekten. Mängden är ofta liten, 1-2 % av 
den tillförda ångan. 

Eventuell lutånga kommer att ha en mättnadstemperatur som är 
lägre än kokpunkten på luten. Detta beror på kokpunktsförhöjningen 
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i luten. Kokpunktsförhöjningen är beroende av lutens torrhalt och 
kan beräknas med ekvationen (2.1). 

Det ovan beskrivna angreppssättet för att modellera en 
indunstningseffekt är till stor fördel i fallet då det finns flera 
ingående ångflöden till effekten. Modellen utökas då lätt genom att 
lägga till ytterligare en ångvolym och en kondensor. 
Lutcirkulationen delas för att passera någon av kondensorerna innan 
flödena åter blandas i tanken. 

3.2.2 Modellering av övriga komponenter i Extend 
I modellen ingår förutom indunstningseffekter ett antal andra 
komponenter, exempelvis flashtankar och lutförvärmare. 
Flashtankarna arbetar likt kondensorerna med momentana flöden 
och innehåller alltså ingen vätska i modellen. Vätskan som passerar 
flashtanken sänks till det givna trycket i tanken, vilket kan leda till 
att, om dess temperatur är tillräcklig hög, den börjar koka (flasha) 
och avge ånga. Den utgående vätskan kommer då att ha en 
temperatur som motsvarar kokpunkten vid det aktuella trycket i 
tanken. 

Lutförvärmarna modelleras som kondensorer eller värmeväxlare. 
Värmeväxlarna tar in två flöden, ett varmt och ett kallt, och avger 
värmeenergi från den varma vätskan till den kalla. 

3.2.3 Uppbyggnad och inställning av Extend-modell 
I Extend-modellen symboliseras lutflöden med gröna streck, ånga 
med blå och kondensat med orangea. För övriga signaler i modellen 
(tryck, mätvärde etc.) används svarta streck. 

Modellen har tagits fram utifrån flödesscheman och information från 
det datoriserade informationssystemet på fabriken. Dessutom har 
intervjuer med operatörer varit till stor hjälp eftersom de besitter 
värdefull kunskap om systemets karaktär. Processen regleras till 
stora delar av operatörerna. Detta kan göra det är svårt att hitta 
regulatorer som hanterar regleringen av ångflöde, luttillförsel mm, 
eftersom dessa då måste simulera operatörer. Dessutom styr olika 
operatörer på olika sätt vilket försvårar designen av regulatorerna 
ytterligare.  

Ett problem som man bör vara medveten om när det gäller 
intrimning av modellen med avseende på torrhalt, är osäkerheten i 
givarna. Givarna som mäter torrhalten on-line i fabriken är av 
refraktometertyp, d.v.s. de mäter brytningsindex och utifrån detta 
beräknas en torrhalt. Denna metod förutsätter att all torrsubstans är 
fullständigt löst i luten och att inga fasta partiklar finns. För att 
kontrollera givarna görs regelbundna mätningar av luten, genom att 
luten torkas och torrsubstansen mäts. Man kan då få ett noggrannare 
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värde på lutens torrhalt. Vid dessa kontroller har det visats sig att 
refraktometrarnas mätvärde ofta skiljer sig ifrån kontrollvärdena, 
ibland upp till 8 %. 

Det är dock långt ifrån alla effekter som har refraktometrar för 
mätning av torrhalt. Dessa är relativt dyra och används därför endast 
där ett verkligt behov finns. För att få en uppfattning om torrhalten 
vid övriga effekter kan provtagning för densitetsmätning utföras på 
luten i fabriken. 

För att få en stabil modell har det visat sig viktigt att få ångflödet 
genom effekterna jämnt. Detta fås genom att ställa in parametrarna i 
blockmodellerna för ångvolymerna mellan effekterna (se Figur 10). 
Inställning av parametrar sker medelst dialogrutor som öppnas 
genom dubbelklick på respektive block. När ångflödet fåtts stabilt 
trimmas torrhalter och temperaturer i effekterna in genom att ändra 
∆T-värdena i kondensorerna.  

Ångflödet genom indunstningen kan sedan relativt lätt ställas in mot 
fabrikens värden genom att öka/minska värmeförlusterna och 
luftningsångsmängden för kondensorena i effektmodellerna. 

Resterande storheter i modellen ställs in genom att ändra parametrar 
i övriga block – tankar, vattenflöden, stripprar, lutförvärmare etc. 
Naturligtvis kommer dessa inställningar att påverka torrhalter och 
temperaturer i effekterna, varför intrimning av effekterna ofta måste 
återupprepas. Intrimningen blir därför av rekursiv art och kan ta 
lång tid. 

Modellen regleras så att torrhalten på utgående lut överensstämmer 
med torrhalten från fabriken. Detta uppnås genom att reglera 
torrhalten på effekt 1A-D och 11 med ångflödena till motsvarande 
effekt, vilket kan tolkas som en simulering av operatörer. De 
ingående lutflödena av tunnlut (LT) i modellen är desamma som de 
verkliga flödena i fabriken.  

Under uppbyggnaden av modellen har det uppstått vissa 
stabilitetsproblem, vilka ibland har varit svåra att korrigera. Felen 
har dels yttrat sig i orimliga statiska värden och dels i stora 
självsvängningar av torrhalts- och temperaturvärden. Detta kan till 
stor del ha sin förklaring i modellens storlek, vilket gör det svårt att 
överblicka var i modellen problem uppstår. Problemen har kunnat 
lösas genom korrigering av felaktig ModL-kod och genom att låta de 
regulatorer som reglerar ångflödet mot torrhalten på effekt 1A-D och 
11 ha låg förstärkning och lång integraltid. Detta gör att modellen 
undviker att hamna i självsvängningar. 
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3.3 Validering av Extend-modell 
Modellen som byggts upp i Extend har sitt främsta syfte i att 
efterlikna verkligheten när det gäller statiska energi- och massflöden. 
Dynamiska insvängningsförlopp har därför bortsetts ifrån. Modellen 
får genomgå en simulering tills dess att alla flöden stabiliserats och 
jämförs sedan med fabriken. 

3.3.1 Inhämtning av mätsignaler 
Signaler från fabriken fås via en databas som anropas med SQL-
kommandon. Extend har stöd för databaskoppling, vilket gör det 
väldigt smidigt att jämföra uppmätta värden med de från modellen. 
För att ytterligare öka visualiteten i jämförelsen kan värden från 
Extend kopplas till Excel där diagram lätt kan åskådliggöra 
torrhalter, temperaturer etc. 

Indunstning 1 är äldre än indunstning 2, vilket gör att styrsystemet 
för indunstning 1 har färre givare som är kopplade till mätdatabasen. 
Det finns därför större möjlighet att validera modellen för 
indunstning 2 mot uppmätta värden i fabriken än det finns för 
indunstning 1. 

3.3.2 Metod för validering av Extend-modell 
För att bekräfta modellens överensstämmelse med verkligheten 
jämförs uppmätta värden från fabriken med motsvarande utsignaler 
i modellen. Som tidigare nämnts kommer modellen endast att gälla 
för statiska förlopp, d.v.s. då alla flöden har stabiliserats. 

Ett problem med att mäta statiska värden för indunstningen är att 
systemet har stora tidskonstanter och det därför tar timmar för 
processen att stabiliseras. Under denna tid hinner ofta operatörerna 
ändra förutsättningarna (öka/minska flöde), vilket leder till att 
ytterligare insvängningsförlopp bör klinga ut innan systemet kan 
anses vara i statisk jämvikt. Dock är operatörernas förändringar ofta 
försiktiga, vilket leder till att insvängningsförloppen inte är så långa. 

3.3.3 Jämförelse mellan Extend-modell och verkligt system 
Det finns många storheter som kan jämföras mellan modell och 
verklighet; temperaturer, torrhalter, lutflöden, ångflöden etc. Att få 
alla dessa att stämma är väldigt svårt eftersom modellen inte är en 
komplett modell av verkligheten. Det har ju gjorts en hel del 
antaganden och förenklingar i modellen.  

Då modellen endast gäller för normal drift och inte tar hänsyn till 
olika sorters lut (barr- respektive lövlut), så är det svårt att få 
modellen att stämma överens med fabriken i alla fall. De jämförelser 
som görs i detta kapitel är baserade på mätningar då modellen har 
trimmats in mot fabrikens tillstånd vid just den tidpunkten. Om 
modellen sedan simuleras och jämförs mot senare uppmätta värden 
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kan överrensstämmelsen vara mindre god. Detta beror på att 
systemet är komplext och att modellen har relativt stora 
avgränsningar (se avsnitt 1.4). 

Eftersom indunstningens huvudsakliga uppgift är att indunsta luten 
till rätt torrhalt, har trimningen koncentrerats på att få torrhalterna 
på de olika lutarna att vara rätt. För fabrikens energiekonomi är det 
även viktigt att ångflödena är korrekta. Ångmängden som modellen 
använder har därför också varit en viktig del vid intrimningen av 
modellen. Följden blir då att kondensatens temperaturer och flöden 
har fått underordnad betydelse vid validering. Vid intrimningen av 
modellen har det därför gjorts kompromisser för att få de viktigaste 
storheterna att överensstämma så bra som möjligt med verkligheten. 

 

Figur 11 Jämförelse mellan uppmätta och av modellen givna värden på 
torrhalter för linje 2. Modell- och fabriksvärdena överlappar för 
effekt 2A-1D. 

I  Figur 11 ses torrhalter för linje 2 efter det att intrimning skett. Som 
ses är det långt ifrån alla torrhalter som mäts, vilket gör det svårt att 
validera modellen för de effekter där mätutrustning saknas. Som 
tidigare nämnts är torrhaltsmätarna inte alltid så tillförlitliga, vilket 
gör att det inte finns någon anledning att trimma in modellen alltför 
mycket mot mätvärdena från fabriken. En jämförelse mellan 
modellens och fabrikens uppmätta temperaturer för effekterna i linje 
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2 kan ses i Figur 12. Som ses ur figurerna är överrensstämmelsen mot 
de uppmätta värdena god, då modellen trimmats in. 

Linje 1 är som ovan nämnts, sämre utrustad med givare för både 
torrhalts- och temperaturmätning. De värden som trots denna brist 
kan jämföras stämmer dock bra.  

Andra storheter som kan jämföras är vissa ång-, lut- och 
kondensatflöden. En jämförelse för lutflöden kan ses i Tabell 4. 
Eftersom modellen endast gäller statiska förlopp är jämförelser med 
verkligheten gjorda då modellen har stabiliserats. En liknande 
jämförelse med kondensatflöden visas i Tabell 5. 

Tabell 4 Lutflöden för modellen och fabrikens uppmätta värden. Värdena 
ges i liter/sekund. 

Lutflöde Modell Fabrik 
LB till linje 1 127,01 127,93 
LB till linje 2 149,10 145,01 
LM till linje 1  80,82 80,70 
LM till linje 2  77,28 82,16 
LMS till eff 11 73,86 70,85 
LTJ fr TC1 58,42 58,47 
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Figur 12 Jämförelse mellan uppmätta och av modellen givna värde på 
temperaturer för linje 2. För många av effekterna överlappar 
modellens och fabrikens värden. 
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Tabell 5 Jämförelse mellan simulerade värden från modellen och uppmätta 
värden fabriken för kondensatflöden. Värdena ges i liter/sekund. 

Kondensatbeskrivning Modell Fabrik
Från effekt 14 41,6 47,1 
Från effekt 4 44,0 45,1 
Från effekt 5-6 39,2 37,4 
Från förkondensorer linje 1 17,2 21,1 
Till avdrivarkolonn 58,1 65,9 
Från effekt 16 38,2 41,1 
Till kolonn 2 från cistern 12,6 15,0 
Smutsigt från linje 1 4,3 5,5 
Smutsigt till kolonn 1 22,2 23,2 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att Extend-modellen fungerar bra för 
de ändamål den kommer att användas till, nämligen simulering och 
studier av lut- och energiflöden. Men eftersom modellen endast 
gäller för statiska samband är det svårt att utföra noggrann 
validering, då förutsättningarna i fabriken ständigt ändras.   

3.4 Validering av dynamiska modeller 
De linjära konfektionsmodeller som identifierats med SITB och 
MATLAB valideras genom att jämföra uppmätta signaler med 
modellens simulerade utsignaler. Detta utförs enklast med SITB:s 
GUI (Graphical User Interface) Ident. Det grafiska 
användargränsnittet innehåller även andra funktioner för modell-
validering, exempelvis residualanalys.[9]  

För att hitta en bra dynamisk modell väljs först någon av modell-
strukturerna i Figur 7, ordningstal för B(q), C(q), D(q) och F(q) och 
tidsförskjutning nk. SITB skattar sedan den modell som minimerar 
förlustfunktionen (se ekvation 2.3), varefter modellerna kan  jämföras 
och utvärderas.  

Höga ordningstal på modellen ger en grundligare anpassning av 
modell mot de uppmätta signalerna. Dock är detta inte alltid 
förknippat med en bättre modell eftersom det då är risk att bruset 
kommer att uppfattas som en del av systemdynamiken 
(övermodellering). Det är därför viktigt att man validerar de skattade 
modellerna mot nya datasekvenser (sådana som inte användes vid 
identifieringen av modellen), s.k. korsvalidering.[4] 

Eftersom det inte finns tid eller möjlighet att göra modeller för att 
alla delar i indunstningen skapas en modell för effekterna 1B-C och 
en för slutförtjockningsapparaterna i linje 1, TC1 och TC2. För dessa 
effekter finns mätuppgifter på ånginflöden, lutinflöden och 
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torrhalter, vilket gör att det finns goda möjligheter att hitta modeller 
för dem. Signaler hämtas in i SITB och medelvärdena för varje signal 
elimineras, eftersom de dynamiska modellstrukturerna förutsätter en 
jämviktsnivå runt nollan.  

Indunstningen används dygnet runt och det finns därför ingen 
möjlighet att göra stegsvarsexperiment etc. Detta gör det svårare att 
få tillförlitliga modeller eftersom det blir besvärligare att uppskatta 
tidskonstanter och andra systemegenskaper, då excitation av 
systemet inte kan utföras. Det finns inte heller möjlighet att fritt välja 
samplingsintervall; data kan hämtas med antingen 2-minuters eller 
10-minuters intervall. Eftersom tidskonstanterna för processerna är 
storleksordningen 10 minuter, väljs datainsamling med 2-minuters 
intervall. Som kompensation till ovan nämnda problem finns det gott 
om data, vilket gör att det blir lättare för SITB att fånga de väsentliga 
systemegenskaperna vid skattningen av modell-parametrar.[4]  

3.4.1 Identifiering av effekt 1B och 1C 
Flera olika modellstrukturer testas och valideras genom simulering 
av modellen. Efter lite testande fanns att en BJ-modell med 
ordningstal enligt Tabell 6 fungerar bra för modellering av effekt 1B 
och 1C. En ARX-modell skapas som jämförelse – se Tabell 7. 
Detaljerad information om modellernas parametrar finns i Bilaga B – 
Parametrar för dynamiska modeller. En jämförelse med 
valideringsdata kan ses i Figur 13. I figuren är utsignalen från 
modellen helt baserad på insignalen, alltså en ren simulering. Som 
ses av figuren är båda modellerna relativt bra på att simulera 
systemet, d.v.s. de är bra på att reproducera systemets uppträdande. 
ARX-modellen är något försiktigare i sin dynamik och har därför 
svårt att följa de allra snabbaste förloppen. BJ-modellen är snabbare, 
men har en tendens att få överslängar, vilket också kan utläsas av 
Figur 13. I Ident finns en inbyggd funktion för att avgöra hur bra en 
modell passar till uppmätta värden. Vid simuleringar och 
prediktioner lämnas då ett värde, s.k. Model Fit, som anger hur bra 
modellen är; ju högre värde, desto bättre modell. Vid simuleringen 
fanns att BJ-modellens Model Fit-värde (78,5) är något bättre 
motsvarande för ARX-modellen (75,1). Dock är båda värdena så 
höga att modellerna kan anses som bra ur simuleringssynpunkt.  

Ett exempel på k-stegsprediktion för BJ- och ARX-modellen i kan ses 
i Figur 14. En tidshorisont på 10 steg (20 minuter) har valts eftersom 
systemet har tidskonstanter i denna storleksordning. Som kan tydas 
av figuren, så är båda modellerna bra på att prediktera framtida 
värden. Model Fit-värdena blev 87,4 och 84,1 för BJ- respektive ARX-
modellen. Även detta får anses vara tecken på bra modeller. 
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Tabell 6 Information om modell av BJ-typ för effekt 1B och 1C. Validering 
av modellen kan ses i Figur 13. 

Estimeringsdata Signaler från 6:00 12 nov – 6:00 14 
nov 2003 

Valideringsdata Signaler från 6:00 14 nov – 6:00 16 
nov 2003 

Insignaler Torrhalt från TC1 (7D109) 
Lutflöde till 1B (716-1054FC) 
Ånga till linje 2 (716-1041FC) 

Utsignal Torrhalt i effekt 1C (716-1109DI) 
Samplingsintervall 2 minuter 
Modelltyp BJ 
nb [1 2 1]                                          
nc 4 
nd 4 
nf [2 3 3] 
nk [2 3 5] 

 

Tabell 7 Information om modell av ARX-typ för effekt 1B och 1C. 
Validering av modellen kan ses i Figur 13. 

Estimeringsdata Signaler från 6:00 12 nov –6:00 14 
nov 2003 

Valideringsdata Signaler från 6:00 14 nov –6:00 16 
nov 2003 

Insignaler Torrhalt från TC1 (7D109) 
Lutflöde till 1B (716-1054FC) 
Ånga till linje 2 (716-1041FC) 

Utsignal Torrhalt i effekt 1C (716-1109DI) 
Samplingsintervall 2 minuter 
Modelltyp ARX 
na 6                                          
nb [2 2 2] 
nk [2 3 5] 
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Figur 13 Validering av modell av effekt 1B och 1C. Streckad linje är BJ-
modellens genererade utsignal, streck-prickad ARX-modellen och 
grå, heldragen linje är uppmätt utsignal från fabriken. Model Fit-
värdena är 78,5 och 75,1 för BJ- respektive ARX-modellen. 
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Figur 14 k-stegsprediktion av BJ- och ARX-modell. Streckad linje är BJ-
modellens genererade utsignal, streck-prickad ARX-modellen och 
grå, heldragen linje är uppmätt utsignal från fabriken. Model Fit: 
87,4 och 84,1 för BJ- respektive ARX-modellen. 
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Vid simulering och jämförelse med andra data än de i figurerna ovan 
har det ytterligare bekräftats sig att BJ-modellen är den som fungerar 
bäst vid simulering och prediktion. 
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Figur 15 Korrelationer mellan BJ-modellens (heldragen linje), ARX-
modellens (streckad linje) och systemets utsignaler. Streck-
prickade linjer anger 95 % konfidensintervall. 

I Figur 15 presenteras korrelationen för utsignalens residualer. Som 
ses av figuren så avviker kurvorna från noll, och befinner sig utanför 
konfidensintervallet. Kurvorna visar att skillnaden mellan modellens 
genererade och systemets utsignal består av mer än vitt brus. Detta 
kan bero på fel i val av modell, för lågt ordningstal på modellen, men 
även på att det finns okända signaler som påverkar systemet.  

Korrelationen i Figur 15 avviker mer från noll för vissa sampel (nr 8 
och nr 16). Det är ett tecken på att modellen skulle kunna förbättras 
om termer med motsvarande tidsfördröjningar tas med i 
modelleringen. Dock visade det sig att om detta gjordes så minskade 
modellens prestanda, vad gäller simulerings- och prediktions-
förmåga. 

Figur 16 visar korskorrelationerna mellan insignaler och residualer. 
Ur det översta diagrammet kan utläsas att det finns information i 
ARX-modellens residualer som har sin härkomst från insignalen 
torrhalt från TC1. Övriga korrelationer i figuren ser dock relativt bra 
ut, d.v.s. de befinner sig nära noll. I figuren finns även 95 % 
konfidensintervall utritade. Dock ligger konfidensintervallen för BJ-
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modellen långt utanför figurens gränser. Därmed befinner sig 
korrelationerna innanför intervallerna med god marginal, vilket 
tyder på att modellen är bra. 
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Figur 16 Korskorrelationer mellan insignaler och utsignalens residualer för 
effekt 1B och 1C. De heldragna linjerna är BJ-modellens signaler 
och de streck-prickade härrör från ARX-modellen. ARX-
modellens konfidensintervall (95 %) är prickade, medan 
konfidensintervallen för BJ-modellen ligger långt utanför figuren. 

3.4.2 Identifiering av slutförtjockare TC1 och TC2 
I linje 1 finns två äldre slutförtjockare som används när lasten på 
indunstningen är hög. Eftersom de inte används alltid finns det 
begränsat med data för identifiering. Trots detta är det tacksamt att 
utföra modellering på TC1 och TC2 eftersom lutens torrhalt mäts 
både före och efter effekterna. 

Modellbyggande och validering genomförs på samma sätt som för 
effekt 1B och 1C. Information om modeller och resultat kan ses i 
Tabell 8-9 och Figur 17-20 nedan. Vid initial testning av 
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modellstrukturer fanns att BJ och OE gav bra Model Fit-värden, 
värför två modeller med dessa strukturer skapas och jämförs. 
Modellernas parametrar finns i Bilaga B – Parametrar för dynamiska 
modeller. 

Tabell 8 Information om modell av BJ-typ för TC1 och TC2. Validering av 
modellen kan ses i Figur 17. 

Estimeringsdata Signaler från kl 6:00 29 nov- kl 
6:00 2 dec 2003 

Valideringsdata Signaler från kl 6:00 26 nov- kl 
6:00 29 nov 2003 

Insignaler Lutflöde till TC2 (715-114FC) 
Torrhalt före TC2 (7D120) 
Ånga till TC1 (7F103) 

Utsignal Torrhalt efter TC1 (7D109) 
Samplingsintervall 2 minuter 
Modelltyp BJ 
nb [1 2 2]                                
nc 3 
nd 3 
nf [4 4 4] 
nk [6 5 9] 

 

Tabell 9 Information om modell av OE-typ för TC1 och TC2. Validering av 
modellen kan ses i Figur 17. 

Estimeringsdata Signaler från kl 6:00 29 nov- kl 
6:00 2 dec 2003 

Valideringsdata Signaler från kl 6:00 26 nov- kl 
6:00 29 nov 2003 

Insignaler Lutflöde till TC2 (715-114FC) 
Torrhalt före TC2 (7D120) 
Ånga till TC1 (7F103) 

Utsignal Torrhalt efter TC1 (7D109) 
Samplingsintervall 2 minuter 
Modelltyp OE 
nb [1 2 2]                              
nf [4 4 4] 
nk [6 5 9] 
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Figur 17 Validering av modell över TC-apparater. Streckad linje är BJ-
modellens genererade utsignal, streck-prickad OE-modellen och 
grå, heldragen linje är uppmätt utsignal från fabriken. Model Fit: 
41,1 och 33,8 för BJ- respektive OE-modell. 

Som ses i Figur 17, så är BJ- och OE-modellerna ungefär lika bra när 
det gäller att simulera systemet. Dock är Model Fit-värdena (41,1 för 
BJ och 33,8 för OE) inte lika bra som för modellerna av effekt 1B och 
1C, vilket tyder på att modelleringen i detta fall inte lyckats lika bra. 
Detta kan bero på att systemet påverkas av okända, ickemodellerade 
insignaler eller att de valda modellstrukturerna inte är optimala för 
processen. 

OE-modellens utsignal är helt baserad på insignalen, u(t), vilket gör 
att den inte gör skillnad på simulering och prediktion. Detta 
tydliggörs i Figur 18 där det tydligt syns att BJ-modellen är bättre på 
k-stegsprediktion än OE-modellen är. Model Fit-värdena visar på 
samma sak; 79,8 för BJ och 33,8 för OE. 

Modellering av störningar saknas helt i OE-modellen, vilket kan 
utläsas av residualernas korrelation i Figur 19. Här märks det tydligt 
att OE-modellens residualer inte är oberoende. 
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Figur 18 k-stegsprediktion av BJ- och OE-modell. Streckad linje är BJ-
modellens genererade utsignal, streck-prickad OE-modellen och 
grå, heldragen linje är uppmätt utsignal från fabriken. 79,8 och 
33,8 är Model Fit-värdena för BJ- repsektive OE-modellen. 
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Figur 19 Korrelationen för BJ-modellens (heldragen linje) och OE-
modellens (streckad linje) residualer. Det syns tydligt att OE-
modellens residualer inte är oberoende, vilket kan förklaras med 
att modellen inte modellerar störningar. I diagrammet finns även 
ett 95 % konfidensintervall, vilket är streck-prickat. 
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Figur 20 Korskorrelationer mellan insignaler och utsignalens residualer för 
effekt TC1 och TC2. De heldragna linjerna är BJ-modellens 
signaler och de streckade härrör från OE-modellen. OE-modellens 
konfidensintervall (95 %) är prickade, medan konfidens-
intervallen för BJ-modellen är streck-prickade. 

I Figur 20 finns korskorrelationerna för de olika insignalerna. Man 
kan urskilja att BJ-modellen oftast ligger innanför konfidens-
intervallen, förutom för insignalen lutflöde till TC2. För denna 
insignal finns onekligen ett beroende mellan densamma och 
utsignalens residualer, vid sampel 7-12. OE-modellen fungerar bättre 
för just denna insignal, men för de övriga två så ligger den längre 
ifrån noll än BJ-modellen gör. 

Trots att BJ och OE visade sig vara ungefär likvärdiga när det gäller 
simulering av systemet, fanns att en BJ-modell bäst kan anpassas till 
mätvärdena från fabriken. Antagligen beror detta på modell-
strukturens kraftfulla möjlighet att modellera störningar. 
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4 REGLERING 

4.1 Fabrikens reglering 
Indunstningen sköts idag till stora delar manuellt. Enkla PI-
regulatorer för nivåer och flöden finns men anläggningen i stort styrs 
av operatörer. Förutom en hög utgående torrhalt, eftersträvar man 
även jämn nivå i tunnlutstanken före indunstningen. 

Torrhalten på luten styrs i huvudsak av två saker. Den ena är 
mängden färskånga in till indunstningen. Ju mer ånga som används 
desto mer energi kan överföras till luten som då kan förångas i högre 
utsträckning. Det andra som till stor del påverkar torrhalten är flödet 
av kylvatten till de kondensorer i slutet av ångflödet som 
kondenserar utgående ånga. Om mer ånga kondenserar i 
kondensorerna kommer ett större undertryck att skapas, vilket 
sprider sig bakåt i ångflödet. På så sätt förångas luten lättare genom 
att kokpunkten sänks och en högre torrhalt kan uppnås. Detta 
fenomen kallas drag. 

4.2 Reglering i Extend-modell 
För att simulera operatörernas styrning av indunstningen används 
enkla PID-regulatorer (se ekvation 4.1) i Extend-modellen.  
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I (4.1) är u(t) styrsignal, e(t) reglerfelet (referenssignal-utsignal), K 
förstärkning, TI integraltid och TD deriveringstid. I de PID-
regulatorer som används i Extend-modellen finns det möjlighet att 
begränsa I-delens (integraltermen i (4.1)) förstärkning, s.k. anti-
windup.[6] 

PID-regulatorer används även för nivåreglering i tankar. Eftersom 
Extend-modellen endast är tillämplig vid stationära tillstånd finns 
det ingen större anledning att utveckla någon mer operatörslik 
regulator för simuleringen av operatörer. 

Trots att modellen endast valideras mot stationära tillstånd av 
systemet, så innehåller modellen i sig delar som är dynamiska 
(tankmodell etc.). Detta gör att det behövs dynamiska regulatorer för 
att simulera operatörer, eftersom regulatorerna måste ta hand om 
insvängningsförlopp m.m. i modellen.   
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5 RESULTAT OCH DISKUSSION 
Indunstningen på Södra Cell Mönsterås är ett system med många 
olika typer av flöden och tankar. För att kunna göra en modell av 
hela systemet är det tvunget att göra en hel del förenklingar. Den 
största förenklingen är att den totala modellen endast antas gälla för 
statiska förlopp, vilket underlättar modellerandet avsevärt. 

Trots det komplexa systemet är det möjligt att modellera systemet på 
ett tillfredställande sätt, vilket till stor del beror på det 
modellbibliotek som finns tillgängligt inom Södra Cell. I biblioteket 
finns delmodeller av effekter, tankar, kondensorer m.m. som lätt kan 
användas för att bygga större sammansatta modeller. 

En stor del av arbetet har inneburit att läsa de flödesscheman som 
beskriver indunstningens uppbyggnad i detalj. Utifrån dessa har 
byggblocken i modellbiblioteken satts samman till en total modell i 
Extend som består av drygt 6000 delblock.  

De dynamiska modeller som tagits fram med hjälp av identifiering 
över delar av indunstningen fungerar bra. Med hjälp av MATLAB och 
System Identification Toolbox, identifierades delar av indunstningen 
med linjära konfektionsmodeller. Det visade sig behövas relativt 
komplicerade modellstrukturer för att få tillfredsställande resultat, 
beroende på att det krävdes god modellering av störningar. 
Modellerna fungerar väl för simulering och torde därför även duga 
till att användas för att utveckla regulatorer, om så är önskvärt. 

5.1 Förslag på förbättringar och fortsatt arbete 
När det gäller Extend-modellen så fungerar den tillfredsställande, för 
dess ändamål – att studera statiska energi- och massflöden. Man 
skulle dock kunna förbättra blocken så att de även får rätt dynamiska 
egenskaper. Detta torde dock vara ett stort arbete och kanske kostar 
mer än det smakar. 

För att åstadkomma en total dynamisk modell av indunstningen är 
det teoretisk möjligt att göra identifieringsexperiment på fler och 
större delar av processen. Tyvärr finns det få givare för mätning av 
torrhalter och flöde i stora delar av stora delar av processen vilket 
gör det svårt att skapa tillförlitliga modeller.  

Denna brist skulle man dock kunna komma runt genom att utifrån 
en noggrann fysikalisk beskrivning av processen och skattning av de 
signaler, för vilka givare saknas, exempelvis med ett Kalmanfilter. 
Även detta angreppssätt fordrar mycket tid och kunskap, och 
vinningen med att genomföra arbetet kan diskuteras. Mer 
information finns i [5]. 
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När en fungerande dynamisk modell av hela eller delar av 
indunstningen tagits fram skulle det vara möjligt att använda den för 
ett flertal ändamål: 

• Reglerdesign. Designa övergripande eller detaljerad reglering 
av indunstningen genom att utvärdera regulatorstrukturer på 
modellen. 

• Reglering. Använda modellen för att skatta tillstånd som inte 
kan mätas. Dessa kan sedan användas vid t.ex. tillstånds-
reglering. 

• Diagnos och övervakning. Jämför modellens utsignal med 
fabrikens. Om dessa avviker från varandra kan det vara 
tecken på att indunstningen inte fungerar som den ska. 

Slutligen kan konstateras att syftet med examensarbetet fullgjorts 
och att modellerna som skapats fungerar tillfredställande. Dock är 
processen som studerats komplex, vilket gör det väldigt svårt att få 
en modell som fungerar i alla situationer. Trots detta kan arbetet vara 
till stor nytta för att utbilda operatörer vid indunstningen eller vid 
utvidgningar av fabriken, då Extend-modellen kan användas för att 
studera följderna av eventuella nyinvesteringar. 
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BILAGA A – FLÖDESSCHEMA ÖVER INDUNSTNINGEN 
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BILAGA B – PARAMETRAR FÖR DYNAMISKA 
MODELLER 
Siffror i parantes efter parametrarna anger standardavvikelsen för 
skattningen av respektive parameter. 

ARX-modellen för 1B och 1C 

Discrete-time IDPOLY model: A(q)y(t) = B(q)u(t) + e(t)                 

A(q) = 1 - 1.424 (+-0.02615) q^-1 + 0.9698 (+-0.04535) q^-2 - 0.8877 (+-
0.05026) q^-3 + 0.527 (+-0.05027) q^-4 - 0.2882 (+-0.04509) q^-5 + 0.1258 
(+-0.0252) q^-6 

B1(q) = 0.01479 (+-0.01268) q^-2 + 0.003584 (+-0.01282) q^-3           

B2(q) = -0.04227 (+-0.004699) q^-3 + 0.03242 (+-0.004808) q^-4         

B3(q) = 0.1846 (+-0.09871) q^-5 - 0.1586 (+-0.09933) q^-6     

          

BJ-modellen för 1B och 1C 

Discrete-time IDPOLY model: y(t) = [B(q)/F(q)]u(t) + [C(q)/D(q)]e(t)   

B1(q) = 0.01747 (+-0.007518) q^-2 

B2(q) = -0.02881 (+-0.005857) q^-3 + 0.0289 (+-0.005871) q^-4          

B3(q) = 0.02107 (+-0.05494) q^-5  

C(q) = 1 - 0.433 (+-0.04334) q^-1 - 0.002593 (+-0.04488) q^-2 + 0.098 (+-
0.04316) q^-3 - 0.6767 (+-0.03645) q^-4 

D(q) = 1 - 2.074 (+-0.03443) q^-1 + 2.009 (+-0.07504) q^-2 - 1.773 (+-
0.06799) q^-3 + 0.8383 (+-0.0288) q^-4 

F1(q) = 1 - 1.515 (+-0.2122) q^-1 + 0.5422 (+-0.2023) q^-2             

F2(q) = 1 - 1.91 (+-0.2202) q^-1 + 0.903 (+-0.4261) q^-2 + 0.006614 (+-
0.206) q^-3 

F3(q) = 1 - 1.837 (+-3.009) q^-1 + 0.8052 (+-5.71) q^-2 + 0.04634 (+-2.739) 
q^-3 

 

BJ-modellen för TC1 och TC2 

Discrete-time IDPOLY model: y(t) = [B(q)/F(q)]u(t) + [C(q)/D(q)]e(t)   

B1(q) = 0.0004497 (+-0.0002126) q^-6                                   
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B2(q) = 0.1222 (+-0.1232) q^-5 - 0.1226 (+-0.1235) q^-6                

B3(q) = 0.03772 (+-0.1061) q^-9 - 0.03167 (+-0.1101) q^-10             

C(q) = 1 + 0.1214 (+-0.1936) q^-1 - 0.02738 (+-0.04369) q^-2 - 0.1245 (+-
0.0316) q^-3 

D(q) = 1 - 1.639 (+-0.194) q^-1 + 0.3307 (+-0.3763) q^-2 + 0.309 (+-0.1828) 
q^-3 

F1(q) = 1 - 2.743 (+-0.003515) q^-1 + 3.49 (+-0.006866) q^-2 - 2.743 (+-
0.007301) q^-3 + 0.9974 (+-0.003906) q^-4 

F2(q) = 1 - 1.81 (+-0.1445) q^-1 + 1.75 (+-0.1445) q^-2 - 1.801 (+-0.152) q^-
3 + 0.8606 (+-0.1525) q^-4 

F3(q) = 1 - 0.4651 (+-1.13) q^-1 - 1.452 (+-1.025) q^-2 + 0.2995 (+-1.304) 
q^-3 + 0.619 (+-1.237) q^-4 

 

OE-modellen för TC1 och TC2 

Discrete-time IDPOLY model: y(t) = [B(q)/F(q)]u(t) + e(t)              

B1(q) = 0.0004497 (+-0.0002126) q^-6                                   

B2(q) = 0.1222 (+-0.1232) q^-5 - 0.1226 (+-0.1235) q^-6                

B3(q) = 0.03772 (+-0.1061) q^-9 - 0.03167 (+-0.1101) q^-10             

F1(q) = 1 - 2.743 (+-0.003515) q^-1 + 3.49 (+-0.006866) q^-2 - 2.743 (+-
0.007301) q^-3 + 0.9974 (+-0.003906) q^-4 

F2(q) = 1 - 1.81 (+-0.1445) q^-1 + 1.75 (+-0.1445) q^-2 - 1.801 (+-0.152) q^-
3 + 0.8606 (+-0.1525) q^-4 

F3(q) = 1 - 0.4651 (+-1.13) q^-1 - 1.452 (+-1.025) q^-2 + 0.2995 (+-1.304) 
q^-3 + 0.619 (+-1.237) q^-4 

 

 



På svenska

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ick-
ekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid
en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.
Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den
omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna
sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i
sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konst-
närliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se för-
lagets hemsidahttp://www.ep.liu.se/

In English

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring excep-
tional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. Sub-
sequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses of
the document are conditional on the consent of the copyright owner. The pub-
lisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be men-
tioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity, please
refer to its WWW home page:http://www.ep.liu.se/

© [Författarens för- och efternamn]
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