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Sammanfattning 
Rapporten tar upp överföring av signaler från piezoresistiva tryckgivare samt 
termoelement från ett roterande objekt.  
 
I rapporten redovisas också om det är möjligt att samla in mätdata i en 
datalogger som roterar med objektet. Eftersom man, i Finspång, tidigare har 
använt telemetri för signalöverföring från termoelement så har tryckmätning inte 
provats. Därför har denna metod inte tagits med i rapporten. En 
överföringsmetod som tas upp i rapporten är överföring med släpring.  
 
Ett prov genomfördes med en släpring för överföring av signaler från en 
piezoresistiv tryckgivare. Allt monterades på en skiva som roterades upp till  
4 000 varv/min. Det som mättes var statiskt och dynamiskt tryck. I rapporten 
finns det beskrivet vilken utrustning som använts vid provet och hur den är 
konstruerad.  
 



 



Abstract 
The report handles the transmission of signals from piezoresistive 
pressuresensors and thermocouple from a rotating object. 
 
This report also evaluates the possibility to collect data in a datalogger that 
rotates with the object. Telemetrics was previously used for signaltransmission 
in Finspång, therefore there has been no tests considering preassure measuring. 
One transmitting method handled in this report is transmission through a slipring 
connection. 
 
One test with a slipring connection was performed for transmitting signals from 
a piezoresistive preassuresensor. All parts were mounted on a disc which rotated 
at 4000 rpm. Measurements were made of static and dynamic preassure. The 
report also contains a description of the equipment used for the test, and how it 
was constructed. 
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1  Inledning 

1.1 Allmänt 
ALSTOM Power Sweden AB har i Finspång en verksamhet som levererat 
utrustning för kraftgenerering i över 100 år.  
Företaget härstammar delvis från DeLavals Ångturbin AB i Nacka från 1893. 
1913 bildades Svenska Turbinfabriksaktiebolaget Ljungström (STAL) av 
bröderna Birger och Fredrik Ljungström att i Finspång tillverka sin 
egenutvecklande motroterande radialångturbin. 1916 förvärvade Asea 
aktiemajoriteten i STAL och bröderna Ljungström fick stiga åt sidan, men blev 
sedan konsulter i STAL. 1959 slog sig STAL samman med de Laval Ångturbin, 
men namnbytet skedde 1962 till STAL- LAVAL Turbin AB. 1969 införlivades 
STAL med ASEA som ledde till att ett namnbyte först skedde 1984 till ASEA 
STAL sedan årsskiftet 1987-1988 till ABB STAL. ALSTOM och ABB slogs 
samman 1999 och bildade då ABB ALSTOM Power som i maj 2000 bytte till 
nuvarande namn ALSTOM Power efter det att ALSTOM förvärvade ABBs 
andel. Under våren 2003 sålde ALSTOM industriturbintillverkningen till 
SIEMENS. Så under hösten 2003 kommer ALSTOM i Finspång delas upp i två 
delar, ALSTOM och SIEMENS. Där man inom SIEMENS kommer att ha hand 
om turbintillverkningen. 
 
ALSTOM med huvudkontor i Frankrike är världsledande inom infrastruktur för 
energi och transporter. Företaget är verksamt i 70 länder med 118 000 anställda 
och hade 2002 en omsättning på 23 miljarder Euro.  
 
ALSTOM Sverige med 3000 anställda är uppdelad i två verksamhetsområden; 
Power och Transmission & Distribution (T&D) med huvudkontoret i Finspång. 
 
ALSTOM i Finspång har en verksamhet som omfattar utveckling, tillverkning 
och leverans av komponenter och kompletta anläggningar för kraft- och 
värmeproduktion. 
 
Produktutbudet i Finspång för ångturbiner är industriångturbiner upp till  
100 MW, kraftturbiner över 100 MW samt gasturbiner med en uteffekt mellan 
15 till 50 MW. 
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1.2 Uppgift 
Examensarbetet går ut på att undersöka möjligheten att genomföra mätning av 
dynamiskt tryck med piezoresistiva tryckgivare på roterande objekt.  
Att undersöka möjligheten att lagra data direkt i dataloggers som sätts fast på 
turbinaxeln och roterar med axeln för att efter provkörning kunna tas bort och 
tömmas på data. De piezoresistiva tryckgivarna skall användas för att mäta 
statiska och dynamiska trycknivåer1 på kompressorskovlar i en turbin, men att 
man även vill registrera temperaturen med termoelement. Resultatet från 
mätningen skall sedan användas för verifiering av beräkningsdata och som sedan 
skall ingå i "design" av kompressorskovlar. 

1.3 Arbetsgång 
1. Förstudie med olika överföringsmetoder, mekaniska anpassningar mot 
    mätobjekt, sammanställningar på för- och nackdelar på olika typer av  

överföringar.  
 
2. Genomgång av överföringsalternativen med personal på RDM2, därefter kan 

val av lämpligt förslag byggas i ett lämpligt modellprov. 
 
3. Sammanställning av olika metoder, mekanisk konstruktion av överförings- 

princip och redovisning av modellprov. 
 
4. Slutdokumentation och rapportskrivning. 

1.4 Rapporten 
Rapporten kommer att beskriva examensarbetet och ta upp olika sätt att överföra 
mätsignaler från roterande skovlar. Den kommer även att beröra de olika givarna 
och deras funktion. Rapporten kommer att beskriva ett modellprov där mätning 
med piezoresistiva tryckgivare används för att mäta dynamiskt tryck. Rapporten 
avslutas med resultat och slutsatser. 

                                           
1 Statiskt tryck - Konstant tryck eller tryck som ändrar sig sakta 
  Dynamiskt tryck - Snabba tryckförändringar (spikar) av det statiska trycket 
2 Avdelningen för mätteknik och instrumentering 
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2 Givare 
De olika givarna som är tänkta att användas i examensarbetet är piezoresistiva 
tryckgivare och termoelement. De piezoresistiva tryckgivarna skall användas för 
mätning av statiskt och dynamiskt tryck och termoelementen för mätning av 
temperaturer. Givarna ska fästas på kompressorskovlar i en turbin. Det är tänkt 
att man ska kunna studera de olika tryck- och temperaturnivåer som uppstår när 
kompressorskovlarna roterar under provkörning. Nedan följer en beskrivning på 
hur de olika givarna fungerar. 

2.1 Piezoresistiva tryckgivare 
En piezoresistiv tryckgivare fungerar som en trådtöjningsgivare med 
töjningselement i form av halvledande resistorer. Dessa ger en resistans-
förändring när de utsätts för töjning. De piezoresistiva givarna har lägre vikt, 
mindre storlek och dess resonansfrekvens3 ligger högre upp, över 150 kHz, 
jämfört med en tryckgivare av trådtöjningsgivarprincip. Piezoresistiva tryck-
givare har även en väsentligt högre töjningskänslighet än konventionella 
töjningsgivare, men är också mer känsliga mot temperaturförändringar. 
Eftersom de är temperaturkänsliga bör man förse givarna med någon typ av 
temperaturkompensation. Den är som regel en integrerad del av givaren. 
Givarna är tillverkade av ett monokristallint halvledarmaterial, vars resistans Rx 
ändras proportionellt till den kraft den utsätts för. De piezoresistiva elementen 
kan vara antingen limmade på membranet eller etsade in i kiselmembranet efter 
ett bestämt mönster. De är ihopkopplade i en Wheatstonebrygga (se figur 2) och 
matas med en spänning. När tryck uppstår ändras resistensen i Wheatstone-
bryggan och man får ut en spänning till följd av detta. Med denna spänning kan 
man räkna ut vilket tryck givaren utsatts för. 

 
Figur 1: Principskiss på en absoluttryckgivare 
                                           
3En naturlig frekvens för ett föremål. Utsätts ett föremål för den frekvensen får man en ökning av amplituden. 
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Figuren nedan visar en principskiss på en Wheatstonebrygga. Om det inte är 
någon belastning på givaren är spänningen noll mellan U1 och U2. När man 
sedan får en belastning ändras resistensen på Rx och man får en 
spänningsskillnad mellan U1 och U2 som är proportionell mot ändringen i Rx.  
 

 
Figur 2: Principskiss på en Wheatstonebrygga      

2.1.1 Olika tryckmätningar 
Det finns fyra olika typer av tryckmätningar. För att klara de olika typerna 
konstruerar man givarna olika. De olika typerna av tryck är: 
 
Absolut - Är en sluten givare som mäter förhållandet till trycket i en stängd 
kammare med vakuum (noll tryck).     
 
Gage - Mäter trycket i förhållande till atmosfärstrycket. Kan både vara negativt 
och positivt. Kallas även över- eller undertryckgivare. Figur 3 illustrerar 
skillnaden mellan absolut och gage tryckmätning.    
 
Sealed gage - Dessa givare är slutna till noll vid atmosfärstryck. De har en 
sluten kammare med ett givet atmosfärstryck.    
 
Differential – Mäter skillnaden mellan två tryck och det lägsta trycket utgör 
referenstrycket. 
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Figur 3: Skillnad vid mätning av absolut och gage tryck 

2.2 Termoelement 
Termoelementet skapades av T J Seebeck år 1821. Den tillhör gruppen aktiva 
givare, vilka bygger på principen att två olika elektriskt ledande material som 
utsätts för en temperaturskillnad genererar en potentialskillnad 
(elektromagnetisk kraft - emk) i kontaktpunkten mellan materialen. 
Potentialskillnaden beror av termoelementets uppbyggnad (se figur 5), det vill 
säga vilka material man valt att kombinera. Därför finns ett antal standardiserade 
termoelement kallade B, R, S, N, K, E, J och T. För dessa termoelement finns 
sambandet mellan termoelementens emk E [µV] och temperatur t [°C] uppställt i 
tabellform för respektive termoelement. 
 
Termoelementens emk beror dels på temperaturen vid kontaktpunkten mellan 
materialen (mätstället) och på temperaturen vid fästpunkten för mätledarna 
(referensstället).  
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Figur 4: Spänning som funktion av temperatur vid mätpunkt och referenspunkt 
för termoelement  

 
Figur 5: Termoelement uppbyggnad  
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Termoelement klarar stora mätområden. Tabellen nedan visar mätområden för 
några olika typer av termoelement. Emk vid 100°C och referenspunkten vid 
0°C:  
 
Kod Typ 

(Pos/Neg) 
Mätområde Emk vid 

100°C 
B PtRh/PtRh 0 - 1700°C 33µV 
R Pt-13%Rh/Pt 0 - 1500°C 645µV 
S Pt-10%Rh/Pt 0 - 1500°C 647µV 
K NiCr/NiAl -200 - 1300°C 4,10mV 
N Nicrosil/Nisil -200 - 1300°C 2,77mV 
E Chromel/Alumel -250 - 850°C 6,32mV 
J Järn/Konstantan 0 - 550°C 5,27mV 
T Koppar/Konstantan -200 - 350°C 4,28mV 

Tabell 1: Termoelementtyper 
 
De standardiserade termoelementen täcker alltså temperaturområdet från -250°C 
till 1700°C. För mätning av högre temperaturer finns det även icke 
standardiserade termoelement av Iridium/Rhodium och Wolfram/Renium som 
kan användas för mätning av temperaturer över 2000°C. Deras mätområde är 0 - 
2300°C och med emk 1,15 eller 1,45 mV beroende på vilket av termoelementen 
man använder. 
 
På ALSTOM använder man sig av termoelement typ N eftersom den har bra 
spännvidd på mätområdet. Förr använde man sig av termoelement typ K. Den 
typen byttes ut då det visade sig att den vid mätning av höga temperaturer åldras 
och bildar grönröta4 på kromet i legeringen. Detta leder till att givaren får ett 
mätfel på många 10-tals grader.  

                                           
4 En typ av korrosion 
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3 Olika överföringsmetoder 
En del av examensarbetet var att på marknaden söka efter olika sätt att överföra 
signaler från piezoresistiva tryckgivare och termoelement. Det som främst skulle 
undersökas var att lagra signalerna i dataloggers som skulle sättas fast på änden 
av turbinaxeln och låta den rotera med axeln. Men även andra överförings-
alternativ undersöktes. Sökningen gjordes mestadels över internet, men kontakt 
togs även med olika företag via telefon. Detta gjordes för att hitta lämpliga 
system som kunde klara av uppgiften. Nedan tas olika överföringsalternativ upp.   

3.1 Dataloggers 
Utbudet av dataloggers på marknaden är stor, främst på loggers mellan en och 
tio kanaler. De finns i olika storlekar ifrån 8 cm och uppåt. Loggrarna blir större 
ju högre samplingshastighet, bättre upplösning och mera lagringsutrymme man 
vill ha. Det som skulle undersökas var om det fanns någon datalogger som 
kunde ta in signaler både från piezoresistiva tryckgivare och från termoelement. 
Den ska även klara av att rotera med turbinaxeln i upp mot 10 000 varv/min. 
Den skulle ha en upplösning på minst 12 bitar, vara så liten som möjligt och för 
att kunna mäta dynamiska tryck, ha en samplingshastighet på 50 kHz. 
De flesta dataloggers på marknaden är anpassade för temperaturmätning med 
termoelement. Dessa finns att få med en samplingshastighet på 10 gånger per 
sekund, lagringsutrymme på cirka 200 000 inlästa värden och med en längd på 
15 cm på loggern. 
 
Grant och Datapaq har även konstruerat boxar med temperaturbarriärer5 i 
väggarna som man lägger dataloggers i för att skydda dem mot höga 
temperaturer. Man har använt dataloggers som legat i sådana boxar för att låta 
dem följa med in i ugnar och mäta temperaturen på stål upp mot 1200°C. 
 

 
Figur 6: Datalogger för temperaturmätning och boxar med temperaturbarriärer 

                                           
5 Ungefär som en termos 
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Utbudet på dataloggers som klarar av både tryck- och temperaturmätning är inte 
lika stor. Men det finns dataloggers som klarar av att ta emot signaler från 
många olika sorters sensorer. Grant har några olika sorters dataloggers som 
klarar av detta. Vissa av dessa är konstruerade så att hälften av kanalerna är 
anpassade för mätning med termoelement, medan de andra kan ställas in på det 
spänningsområde man vill mäta. Det finns även andra där man kan ställa in de 
olika kanalerna på vad man vill mäta, om man vill utnyttja flera kanaler till 
tryckmätning eller till temperaturmätning. Det finns även dataloggers som klarar 
kravet på 50 kHz som samplingshastighet. En sådan dataloggers är en från 
Datataker, som har en samplingshastighet på 100 kHz.  
 

 
Figur 7: Datalogger för mätning av tryck och temperatur 
Dataloggers som klarade av att både ta emot signaler från piezoresistiva 
tryckgivare och termoelement fanns, även med tillräcklig samplingshastighet. 
Däremot var det ett problem att hitta någon som skulle klara av att rotera med 
turbinaxeln. Efter att ha varit i kontakt med ett flertal företag som tillverkar 
dataloggers blev svaret att det inte finns någon dataloggers som klarar av de 
krafter de utsätts för när de roterar i de farter en turbinaxel har. För att få över 
mätsignalerna till en datalogger får man använda någon annan teknik än att 
direkt sätta fast den på turbinaxeln. 

3.2 Trådlös överföring 
Det vanligaste sättet att överföra signaler från roterande objekt är trådlös 
överföring. Det var även det som de flesta företagen föreslog att man skulle 
använda sig av. Man kopplar de olika givarna till en sändarenhet som monteras 
på turbinaxeln och som sedan sänder över signalen på något av de fria frekvens-
banden (t.ex. 433,9 MHz) till en mottagare. Från mottagaren kan man antingen 
ta in signalen till en datalogger för att senare kunna studera de olika mätvärdena, 
eller så för man över mätvärdena till en dator för att under drift kunna se hur till 
exempel trycket ändras. 
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Ett företag som är specialiserat på mätningar vid tuffa miljöer som turbinaxlar är 
Manner Sensortelemetrie. De har system som klarar krafter upp till 100 000 g6. 

3.3 Överföring med släpring 
En släpring är en elektrisk anslutning för att överföra signaler eller data mellan 
en stationär och en roterande del. Släpringen består av en metallring som roterar 
och en stationär metallkontakt (borste) som ligger mot metallringen för att föra 
över signaler mellan dem.  
 

 
Figur 8: Släpringens uppbyggnad 
  
A: Signaler till eller från borste till stationär del 
B: Signaler till eller från det roterande objektet 
C: Borste, signalen överförs mellan metallring och borste 
D: Koppling av signaler mellan roterande del och metallring 
E: Metallring 
 
Kontaktytan på borstar och ringar beläggs oftast med någon legering av koppar, 
silver, guld, palladium eller rhodium. Valet av material utgörs till stor del av 
vilka signaler som skall överföras. De flesta typer av släpringar behöver någon 
typ av kylning eftersom värme uppstår när de roterar. De flesta släpringar som 
tillverkas kräver att det finns en fri axelände, men det finns även släpringar som 
kan fästas runt om axeln, till exempel om fri axelända saknas. 
 
 

                                           
6 Ett g är lika med 9,81 m/s2 och det är den acceleration ett fritt fallande föremål får på grund av jordens 
gravitationskraft. 
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Nedan visas de två olika modellerna av släpringar (till vänster för montering 
runt axeln och den till höger för montering på fri axelände): 

 
Figur 9: Olika fabrikat av släpringar 
 
Släpringar av silver och borstar med hög silverhalt ger beläggningar på banorna 
vilket medför varierande övergångsmotstånd med kontaktavbrott och 
driftstörningar som följd.  
 
Guld eller hårdguld är då bättre, men det är för mjukt att användas under 
kontinuerlig drift eftersom det efter några år nöts bort. Det fungerar mycket bra 
vid tillfällig användning av släpring för signalöverföring. 
  
Ett av de bästa material att använda som beläggning på ringar är rhodium, 
eftersom det har i stort sett samma elektriska egenskaper som guld, men är 
mycket hårdare samt resistent mot oxidation och korrosion. Gyrotec är ett 
svenskt företag som använder sig av rhodium som beläggning. I deras släpringar 
använder man sig av borstar som består av 12 stycken kontaktfingrar av 
hårdsilver, vilket har visat sig vara en bra kombination med rhodium. Detta ger 
ett extremt lågt och jämt övergångsmotstånd. Att använda sig av många 
kontaktpunkter medför att risken för avbrott av signalen elimineras på grund av 
att släpringen vibrerar.  
 
Företaget Poly-Scientific har utvecklat en annan typ av borstar så kallade 
fiberborstar. Fiberborsten består av ett antal fibrer7 som ligger i ett spår på 
ringytan. Över fibrerna finns ett metallock för att hindra störningar mellan 
ringarna. Beroende på vad man skall använda släpringen till använder man sig 
av någon av ädelmetallerna som beläggning på ringen och på fibrerna. Fördelen 
är att man får många kontaktpunkter per borste och att man inte får så stort 
kontakttryck mot ringen. Släpringar uppbyggda på detta vis behöver ingen 

                                           
7 Metalltrådar 
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smörjning för att fungera. Poly-Scientific har släpringar som klarar av att rotera 
upp till 10 000 varv/min utan kylning.  
Nedan visas en figur hur fiberborstar från Poly-Scientific ser ut. 
 

 
Figur 10: Fiberborstar från Poly-Scientific 
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4 Utrustning till dynamiskt tryckmätningstest 
På Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm har Alstom en prov-
ångturbin och på den är man intresserad av att studera det dynamiska trycket på 
skovlarna. Detta för att kunna ta fram en profil på hur det dynamiska trycket 
varierar över skovlarna.  
 
Det beslutades att ett test skulle genomföras genom att använda en släpring som 
överföring av signaler från piezoresistiv tryckgivare. Det som ska mätas är 
dynamiskt tryck men även statiskt tryck. Proverna genomförs i rustrumman på 
ALSTOM där givaren monteras på en skiva som roteras i olika hastigheter.  

4.1 Rustrumma 
Rustrumman består av en motor som driver en axel med en rem. Axeln är 
upphängd på tre stycken lager och axeländen går in i en skyddstrumma där man 
fäster fast provskivan. Detta för att om skivan släpper ska den stanna kvar i 
trumman och inte komma ut i rummet. Varvtalet på motorn kan man steglöst 
öka upp till 15 000 varv/min. Nedan visas en bild på hur rustrumman ser ut. 
 

 
Figur 11: Rustrumman 
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4.2 Givare till tryckmätningstest  
Den givare som användes vid provet är en piezoresistiv absoluttryckgivare från 
Kulite. Den beställdes av Sensotest, som är återförsäljare av givaren. Den är 
uppbyggd av att en Wheatstonebrygga bestående av töjningsgivare etsats in i 
kiselmembranet. Nedan visas en bild på hur liten givaren är.  
 

 
Figur 12: Piezoresistiv absoluttryckgivare 
 
Nedan följer lite fakta om givaren. 
 

♦ Tryckintervall från 0 till 1,7 bar 
♦ Mäter absoluttryck 
♦ Klarar tre gångers övertryck 
♦ Matas med 10 volt DC, max 15 volt DC 
♦ Inimpedans på cirka 1 600 Ω 
♦ Utimpedans på cirka 3 000 Ω 
♦ Egenfrekvens > 300 kHz 
♦ Ger vid 1,7 bar 70 mV ut 
♦ Klarar att arbeta i temperaturer mellan -55°C och 120°C 
♦ Temperaturkompenserad mellan -10°C och 45°C 
♦ Klarar 30 000 g 
♦ Kiselskivan som mäter trycket har en diameter på 1,6 mm och en höjd 

på 0,76 mm 
♦ Priset för givaren är 6 200 kr 
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4.3 Givarförstärkare 
Givaren är kalibrerad till 37,7 mV vid ett bar. För att kunna studera de 
dynamiska tryckvariationerna så behöver signalen förstärkas.  
En snabb instrumentförstärkare INA111 köptes in från ELFA för 99 kr. Den har 
en stigtid8 på 4µs vid en förstärkning G på 100 och en låg offsetspänning9 på 
500 µV max. Den är uppbyggd av operationsförstärkare och resistorer. För att 
kunna få önskad förstärkning kopplas en extern resistor in mellan ben ett och 
åtta på instrumentförstärkaren. Nedan visas en bild på hur instrument-
förstärkaren är uppbyggd. 
 

 
Figur 13: Instrumentförstärkarens uppbyggnad 
Instrumentförstärkaren löddes fast på ett kort tillsammans med en vridresistor 
och två avkopplingskondensatorer. Vridresistorn är reglerbar mellan 0 och 10 
kΩ och användes för att kunna ställa in önskad förstärkning. 
Avkopplingskondensatorerna används för att inte störningar ska ta sig in i 
systemet via instrumentförstärkarens spänningsmatning. Ett spänningsaggregat, 
som fanns på Alstom, användes till att ge instrumentförstärkaren en 

                                           
8 Stigtid är den tid det tar för en puls att gå från 10% till 90% av max amplituden 
9 Offsetspänning är den spänning man får på utgången om man har noll volt in 
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spänningsmatning på +/- 15 volt. Allt kopplades ihop och lades i en metallåda 
för att skydda utrustningen. 
 

 
Figur 14: Givarförstärkaren 

4.4 Släpring 
Överföringsmetoden som används för att få över signalen från tryckgivaren är 
med släpring. Släpringen köptes in från Litton Poly-Scientific för 7 150 kr.  
Denna släpring bygger på tekniken med att använda fiberborstar för överföring 
av signalerna mellan stationär del och roterande del. Släpringen består av 8 
stycken ringar och varje ring används till att överföra en signal.  
 

 
Figur 15: Släpring 
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En hållare konstruerades till släpringen, så det gick att få den centrerad på 
skivan, som den piezoresistiva tryckgivaren skall sitta på. Man kan även fästa 
den stationära delen av släpringen på ett stag i rustrumman. Se figur nedan. 

Figur 16: Släpringshållare 
 

4.5 Skiva till tryckmätning 
För att kunna köra provet behövdes en skiva konstrueras. En befintlig skiva 
användes som passade i rustrumman för att på den skruva fast provskivan. Den 
befintliga skivan var gjord av stål och hade en diameter på 325 mm. Ute i kanten 
av skivan fanns 16 stycken jämnt fördelade hål och innanför hålen en styrkant.  
 

 
Figur 17: Befintlig skiva 
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Provskivan ritades i CAD för att sedan kunna svarvas i verkstaden. Skivan 
konstruerades i stål och består av 14 stycken hål. Fyra stycken av hålen ligger 
145 mm från centrum. Dessa hål används för att fästa ihop skivorna med 
insexskruv. Två stycken gängade M10 hål ligger 115 mm från centrum, vilka 
används för att lossa skivorna från varandra. För att fästa släpringshållaren finns 
fyra stycken gängade M4 hål som passar med hålen på släpringshållaren. De 
sista fyra hålen gjordes för att kunna dra ut kabel till den piezoresistiva givaren. 
På insidan av skivan finns en kant som passar på den befintliga skivans styrkant. 
Detta för att det inte ska bli något glapp mellan skivorna. För att kunna fästa 
givaren finns två frästa spår 2 mm från ytterkanten på skivan. Spåren är 6 mm 
långa och 3 mm breda. Ritning på skivan, se bilaga 1. 
 

Figur 18: Provskivan 
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5 Bänktest 
Innan testkörning i rustrumman kördes ett bänktest för att se att utrustningen 
fungerade. Bivax lades i de utfrästa spåren på provskivan. Sedan trycktes den 
piezoresistiva givaren ner i bivaxet så att den kom att ligga i plan med 
provskivan. Även håligheterna runt givaren lades i med bivax för att få en jämn 
yta. Kablarna från givaren sattes fast med aluminiumtejp på skivan. Även 
kablarna anslöts till släpringen för överföring av signaler. Sedan kopplades 
utrustningen in som behövdes för att testa givaren.  
För att simulera dynamiskt tryck gjordes ett luftmunstycke bestående av fyra 
stycken 1,6 mm kanylrör som sattes fast på ett 8 mm rör. Röret kröktes så att det 
följde skivans radie. Detta för att kunna få fyra stycken tryckvariationer per varv 
som skivan roterar. För att kunna ställa in önskat lufttryck användes en regulator 
och en nålventil. Avståndet mellan kanylrören och skivan sattes till några 
millimeter, detta gjordes för att inte för mycket av luften skulle missa givaren. 
Den instrumenterade skivan lades på ett lager för att kunna rotera skivan för 
hand. Nedan visas en bild på bänktestet.  
 

 
Figur 19: Bild på bänktestet 
Regulatorn ställdes in på 0,5 bar och kopplades på en kvävgasflaska och 
nålventilen skruvades ner till ett luftflöde som verkade bra. Förstärkningen på 
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givarförstärkaren ställdes in på 100 gånger, så att utsignalen från den 
piezoresistiva givaren blev 3.77 V/bar. Detta för att få en bättre upplösning av 
signalen. Givaren matades med 10 volt eftersom den var kalibrerad med denna 
matning. För att kunna studera signalen från givaren ställdes oscilloskopets 
upplösning in på 500 mV/ruta lodrätt och 250 msek/ruta vågrätt. 
Skivan snurrades runt och för varje gång givaren gick förbi munstycket med de 
fyra kanylrören uppstod fyra stycken pulser på oscilloskopet (se figur 20). Varje 
puls visar olika dynamiska tryckförändringar som uppstår när givaren passerar. 
Signalen på oscilloskopet var mycket jämn och bra. Man kan konstatera att den 
inköpta instrumentförstärkaren gav ut en brusfri förstärkt signal. Vid detta 
bänktest fungerade det bra att använda en släpring som överföringsmetod.             
 

 
Figur 20: Dynamiska tryckändringar bänktest 
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6 Testkörning i rustrumman 
Efter att det hade visat sig fungera bra vid bänktestet, blev det dags att prova 
överföring vid högre varvtal i rustrumman. Nu skulle det visa sig om givaren 
klarade av att rotera och mäta det dynamiska trycket från munstycket och även 
om släpringen skulle klara av att överföra signaler utan avbrott eller störning. 
Den befintliga skivan monterades först på axeln i rustrumman innan provskivan 
skruvades fast på den. Ett metallkryss monterades utanför skivorna som ett 
skydd för att hindra skivorna från att komma ut i rummet om de skulle lossna 
under körning. Krysset användes även för att montera fast luftmunstycket på. 
Som luft till munstycket användes befintlig tryckluft. Nedan visas en bild på 
uppkopplingen i rustrumman. 
 

 
Figur 21: Uppkopplingen i rustrumman 
Givaren kopplades via givarförstärkaren (100 ggr förstärkning) till ett 
oscilloskop. Varvtalsgivaren anslöts till en varvtalsmätare men även till 
oscilloskopet, detta för att kunna ställa in önskat varvtal på rustrumman. 
En DAT-bandspelare användes för att spela in signalerna från den piezoresistiva 
tryckgivaren och varvtalsgivaren. Detta för att efter provkörningen kunna 
studera signalen. 
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Det var tänkt att rotera provskivan upp till 6 500 varv/min, men på grund av för 
stora vibrationer gick det bara att köra till 3 500 varv/min under längre tid. 
Försök gjordes för att balansera rustrumman men det gick inte eftersom lagren 
till axeln var dåliga. Signaler från givaren kommer att spelades in vid 500 
varv/min upp till 3 500 varv/min. Provskivan kommer att köras en kort stund i  
4 000 varv/min. Detta för att se om givaren hänger med att mäta vid det 
varvtalet. 
 
Enligt databladet för givaren ska den klara av en g-kraft på 30 000, så för att 
kontrollera hur fort man egentligen kan köra rustrumman följer en beräkning på 
detta. 
 
Beräkning på hur fort givaren kan rotera på provskivan. 
 
Accelerationen som givaren har: 81,9∗= Ga  

=G 30 000  
 

2/29430081,930000 sma =∗=  
 
Hastigheten för givaren: rav ∗=  

=r Radien till givaren som är 0,17 m 
 

smrav /68,22317,0294300 =∗=∗=  
 
Provskivans omkrets vid givaren:  rO ∗∗= π2  
 

mrO 068,117,022 =∗∗=∗∗= ππ  
 
Givarens max varvtal:  
 

min/var12566
068,1

6068,22360var v
O

vvtal =
∗

=
∗

=  

 
Det man kan se av denna beräkning är att givaren ska klara av att rotera med 
provskivan upp till 12 566 varv/min. Det kommer inte vara några problem för 
givaren att klara av en provkörning på upp till 4000 varv/min, som är det högsta 
varvtal rustrumman kommer att köras under provet. 
 
 
 
 

22 



 

Nedan följer uträkning av vilken g-kraft som givaren utsätts för vid 4 000 
varv/min. 
 
Provskivans omkrets vid givaren:  rO ∗∗= π2  

=r  Radien till givaren som är 0,17 m 
 

mrO 068,117,022 =∗∗=∗∗= ππ  
 

sekvvv /var67,66
60

min/var4000min/var4000 ==  

 
Hastigheten för givaren: Osekvv ∗= /var  
 

sekmOsekvv /20,71068,167,66/var =∗=∗=  
 

Accelerationen för givaren: 
r

va
2

=  

2
22

/29820
17,0
20,71 sm

r
va ===  

 
G-kraft som påverkar givaren: 

81,9
aG =  

3039
81,9

29820
81,9

===
aG  

 
Givaren kommer att utsättas för 3 039 g vid 4 000 varv/min. 
 
Startade med att köra rustrumman i 500 varv/min. Därefter ökades varvtalet 
successivt med 500 varv/min åtgången och signalen spelades in. Signalen 
studerades även under körningen och det kunde konstateras att man fick en 
störningsfri signal med fyra stycken dynamiska tryckförändringar. Däremot 
kunde man se att amplituden på enskilda tryckförändringarna ändrades lite. 
Detta för att kanylrören på luftmunstycket rörde sig lite. Det var inga problem 
att rotera provskivan upp till 4 000 varv/min och att givaren var snabb nog att 
mäta tryckförändringarna. Även släpringen klarade av att överföra signalerna 
utan störningar och avbrott. 
De inspelade signalerna togs med upp till kontoret där ett program till Tektronix 
oscilloskopet användes för att föra in kurvorna i datorn så att de blev lättare att 
utvärdera. Uppspelningen av signalerna gjordes med medelvärdesbildning på 16 
stycken perioder för att få jämnare kurvor och en mindre variation på det 
dynamiska tryckets amplitud, detta på grund av rörelse på kanylrören. Signalen 
från givaren varierade mellan 3,6 volt och 5,0 volt. För att kunna spela in 
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signaler på detta intervall sattes inställningen till 5 volt på DAT-bandspelaren. 
Detta medför att signalen delas ner med en faktor 5 vid uppspelning eftersom 
DAT-bandspelaren alltid ger max 1 volt ut. Nedan visas kurvorna för de olika 
varvtalen. I kurvan till höger har upplösningen av puls två ökats vågrätt. 
 

  
Figur 22: Dynamiska tryckändringar vid 500 varv/min 
 

  
Figur 23: Dynamiska tryckändringar vid 1 000 varv/min 
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Figur 24: Dynamiska tryckändringar vid 1 500 varv/min 
 

  
Figur 25: Dynamiska tryckändringar vid 2 000 varv/min 
 

  
Figur 26: Dynamiska tryckändringar vid 2 500 varv/min 
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Figur 27: Dynamiska tryckändringar vid 3 000 varv/min 
 

  
Figur 28: Dynamiska tryckändringar vid 3 500 varv/min 
 
Det man kan utläsa av kurvorna är att det statiska trycket var oförändrat under 
hela körningen och att det låg på 730 mV. Nedan följer en uträkning av vad det 
svarar mot i bar: 
 

bar
barmV

mVp 97,0
/7,37100

7305
=

∗
∗

=  

 
Amplituden på de olika tryckförändringarna varierar eftersom det var svårt att 
passa in de fyra kanylrören så att de blåste luft mitt på givaren. Förhållandet 
mellan staplarna är det samma vid alla varvtal. 
 
Det dynamiska trycket var konstant upp till 1 500 varv/min därefter började 
amplituden att sjunka. Det man kan se är att vid 2 000 varv/min får man små 
svängningar på kurvorna innan tryckändringen når sitt maxvärde. 
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Svängningarna ökar sedan hela tiden vid högre varvtal samtidigt som 
amplituden sjunker. Detta kan bero på att man får för stora vibrationer på 
rustrumman vilket medför att skivan och luftmunstycket rör sig så att luften från 
kanylrören inte träffar hela givaren. En förstoring av de fyra olika dynamiska 
tryckförändringarna finns som bilaga. Nedan följer beräkningar på hur mycket 
amplituden sjunker på de olika varvtalen. 
 
Amplituden upp till 1 500 varv/min var den samma: 
 

VmVA 10,12205 =∗=   
 
 
Amplituden vid 2 000 varv/min: 
 

VmVA 035,12075 =∗=  

Procent som amplituden sjönk: %9,5100
10,1

035,110,1
=∗

−  

 
 
Amplituden vid 2 500 varv/min: 
 

VmVA 94,01885 =∗=  

Procent som amplituden sjönk: %5,14100
10,1

94,010,1
=∗

−  

 
 
Amplituden vid 3 000 varv/min: 
 

VmVA 84,01685 =∗=  

Procent som amplituden sjönk: %6,23100
10,1

84,010,1
=∗

−  

 
 
Amplituden vid 3 500 varv/min: 
 

VmVA 74,01485 =∗=  

Procent som amplituden sjönk: %7,32100
10,1

74,010,1
=∗

−  

 
Vid 3 500 varv/min har amplituden sjunkit 32,7 % av vad den var vid 500 
varv/min.  
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7 Resultat och slutsatser 
Det som skulle undersökas var om det gick att använda dataloggers fastsatta på 
turbinaxeln, för överföring av signaler från piezoresistiva tryckgivare men även 
från termoelement på kompressorskovlar. Efter sökning på internet och telefon- 
kontakt med olika företag blev svaret, att det än så länge inte finns någon 
datalogger som klarar av de rotationshastigheter en turbinaxel roterar med. 
 
För att överföra signaler från roterande objekt undersöktes möjligheten att 
använda sig av släpring. Efter att ha provat släpring som överföringsmetod var 
det en bra lösning. Detta för att det nu finns släpringar som inte behöver 
smörjning och kylning för att fungera upp till 10 000 varv/min. Släpring från 
Poly-Scientific och piezoresistiv tryckgivare från Kulite användes för att prova 
överföring. 
 
Ett prov genomfördes i rustrumman där givare och släpring sattes fast på en 
skiva. Rustrummans varvtal under provet var från 500 till 4 000 varv/min. 
Signalen från givaren förstärktes av en egen byggd givarförstärkare. Ett 
luftmunstycke med fyra kanylrör blåste luft på givaren för att simulera 
dynamiskt tryck. Provet fungerade mycket bra, givaren klarade av att mäta både 
statiskt och dynamiskt tryck. Signalen från givaren via släpring och 
givarförstärkare blev jämna och störningsfria. Det som hände vid varvtal på  
2 000 varv/min och uppåt, var att amplituden sjönk och att det uppstod 
svängningar på signalen innan och efter den dynamiska trycktoppen. 
Amplituden hade vid 3 500 varv/min sjunkit med 32,7 %. Att svängningar 
uppstod och amplituden sjönk kan bero på att vibrationerna i rustrumman var för 
stora. Detta medförde att kanylrören rörde sig så att luften från dem inte träffade 
hela givaren. Det kan även ha med att gränsskiktet10 som bildas vid skivan blir 
kraftigare vid högre varvtal och att luftstrålen från kanylröret påverkar detta så 
att svängningar uppstår. Problem var det redan från början med för stora 
vibrationer på rustrumman som inte gick att balansera bort. Jag skulle ha kunnat 
prova med en större diameter på kanylrören, ca 2 till 3 gånger större än givaren. 
Då skulle inte vibrationerna ha så stor betydelse eftersom luften från rören hela 
tiden skulle träffa givaren då den roterade förbi.  
 
Andra problem under arbetets gång var vid bänktestet, då utrustningen skulle 
kontrolleras. Då användes ett industrispänningsaggregat för matning av givaren. 
Med detta aggregat fick man med lite växelspänning till givaren som efter 
förstärkning blev alldeles för stor för att få ut bra signaler. För att få bort 
                                           
10 Luften närmast skivan rör sig med skivan och utanför den står luften stilla. Desto fortare skivan roterar desto 
starkare blir luftskiktet närmast skivan.  
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växelspänningen användes i stället ett laborationsspänningsaggregat. Genom 
detta byte fick givaren enbart likspänning som matning. 
Även feljordning av givarförstärkaren gör att växelspänning kommer in och en 
fyrkantsvåg uppstår. Det är ytterst viktigt att man jordar rätt och använder sig av 
bra spänningsaggregat. 
 
Nästa steg att testa givaren med släpring som överföringsmetod är på KTH i 
provångturbinen. Där kan man studera det dynamiska trycket under körning på 
en skovel. Man kan då få fram en tryckprofil över hur det dynamiska trycket 
varierar över skoveln.  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Ritning på provskivan 
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9.2  Bilaga 2: Dynamiska tryckförändringar 
 

 
500 varv/min 

500 varv/min tryckförändring 1                    500 varv/min tryckförändring 2 

500 varv/min tryckförändring 3                    500 varv/min tryckförändring 4 
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1000 varv/min 

1000 varv/min tryckförändring 1                  1000 varv/min tryckförändring 2 

1000 varv/min tryckförändring 3                  1000 varv/min tryckförändring 4 
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1500 varv/min  

1500 varv/min tryckförändring 1                  1500 varv/min tryckförändring 2 

1500 varv/min tryckförändring 3                  1500 varv/min tryckförändring 4 
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2000 varv/min  

2000 varv/min tryckförändring 1                  2000 varv/min tryckförändring 2 

2000 varv/min tryckförändring 3                  2000 varv/min tryckförändring 4 
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2500 varv/min  

2500 varv/min tryckförändring 1                  2500 varv/min tryckförändring 2 

2500 varv/min tryckförändring 3                  2500 varv/min tryckförändring 4 
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3000 varv/min  

3000 varv/min tryckförändring 1                  3000 varv/min tryckförändring 2 

3000 varv/min tryckförändring 3                  3000 varv/min tryckförändring 4 
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3500 varv/min  

3500 varv/min tryckförändring 1                  3500 varv/min tryckförändring 2 

3500 varv/min tryckförändring 3                  3500 varv/min tryckförändring 4 
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