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EXAMENSARBETE

Optimering av effektreglering till kedjeslipverk vid
Wargöns Bruk

Sammanfattning
I Wargöns Bruks ”Sliperi” finns fem kedjeslipverk för tillverkning av mekanisk
pappersmassa. Produktionen och kvaliteten hos denna beror under normal drift på den
elektriska effekt som tillförs slipverken. Processen kontrolleras av driftoperatörer med
hjälp av ett datorbaserat styr och övervakningssystem som har funktioner för styrning,
reglering och presentation. Ett nytt krav på en ökad produktion av slipmassa har
aktualiserat behovet av att bland annat optimera effektregleringen. Denna optimering
syftar till att skärpa regleringen så att slipverken kan belastas hårdare utan att det
uppstår oönskade driftstopp. Denna studie om förutsättningarna för optimeringen har
resulterat i ett antal förslag till förbättringar som kan implementeras i styrsystemet.
Förslagen omfattar både en annan struktur för regleringen, nya mjukvarufunktioner och
korrigering av signalbehandling och inkonsekvens i styrprogrammet. Underlaget till
förslagen är dels en inventering av det befintliga systemet, dels en processidentifiering
med hjälp av insamlad mätdata samt en undersökning av allmänt använda metoder för
styrning av denna process.
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DISSERTATION

Power control optimizing of a chain grinder at Wargön
Paper Mill

Summary
At Wargön Paper Mill there are five chain grinders for production of mechanical pulp.
The production and quality are under normal condition dependent on the electric power
consumed by the grinders. The process is controlled by an operator through a computer
based control and supervisory system with functions that handle the automation and
presentation. A new goal for increased production of groundwood pulp has among other
things actualized the need for an optimizing of the power control. The object for this
optimization is to achieve a more efficient control that in turn leads to a higher
production without problems with unwanted production stops. This investigation of the
conditions for an optimization has resulted in a number of propositions to be
implemented in the control system. The propositions involve rearrangement in the
control structure, new program functions and a correction of the signal handling. The
basis for the propositions are both an exposition of the existing system, an identification
of the process from measuring data and an investigation of common methods for control
of this kind of process.
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Förord
Denna rapport är framtagen i samband med ett 10 poängs examensarbete för
högskoleingenjörer inom elektroteknik med inriktning mot informationssystem. Under
utbildningstiden vid institutionen för teknik på Högskolan i Trollhättan och Uddevalla
har jag haft förmånen att dra nytta av Co-op (Cooperative Education) på Holmen Paper
Wargöns Bruk. Denna kombination av arbete på ett företag och teoretiska studier har
varit mycket givande. Ett av målen med Co-op och ingenjörsutbildningen är att ett
examensarbete utförs vid det aktuella företaget. Efter samråd med
El/instrumentsektionens chef, Håkan Larsson, och utvecklingsingenjör, Peter Nilsson,
på Wargöns Bruk samt examinator på högskolan, Bo Svensson, blev inriktningen på
detta examensarbete fastställd. Arbetet syftar till att studera förutsättningarna för en
optimering av effektregleringen till så kallade kedjeslipverk. Detta projekt har gett
värdefull praktisk erfarenhet i reglerteknik och processidentifiering samt övning i att
skriftligen redogöra för ett projektarbete på ett ingenjörsmässigt sätt.

Jag vill särskilt tacka mina handledare Anna- Karin Christiansson, Peter Nilsson och
Göran Wikström för deras engagemang och hjälp samt Håkan Larsson och Bo Svensson
för möjligheten till detta examensarbete. Jag riktar också ett tack till den driftpersonal
som har fått stå ut med störningar i sina arbetsrutiner på grund av detta projekt.

Vänersborg den 27 februari 2003

Fredrik Sikström
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1 Inledning
Holmen Paper Wargöns Bruk är ett anrikt bruk som ligger vid Värnens utlopp i Göta
älv, mitt emellan Trollhättan och Vänersborg. Produktionen på brukets enda
pappersmaskin uppgår till 130 tusen ton per år, där 30 tusen ton är ark medan resten är
rullar. Wargön är ett relativt litet bruk och kan på grund av det vara flexibelt och
erbjuda hög service i form av snabba leveranser. Produktionscyklerna är korta vilket gör
det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt växla mellan olika papperskvaliteter.
Produktsortimentet består av trähaltigt bestruket tryckpapper som lämpar sig för
högkvalitativa fyrfärgstryck med hög rastertäthet. Man finner med andra ord Wargöns
papper i månadsmagasin, tidskrifter, skolböcker, serietidningar och reklamtrycksaker
[1]. Bruket tillverkar också pappersmassa som används i den egna produktionen.

1.1 Bakgrund till projektet
I Wargöns massafabrik tillverkas för närvarande sulfitmassa i ett ”Kokeri” samt
mekanisk massa i fem kedjeslipverk. Slutprodukten är en sammansättning av utifrån
inköpt sulfat-, samt egentillverkad sulfit- och slipmassa. Under innevarande år (år 2003)
kommer massafabriken att genomgå en omstrukturering som innebär att tillverkningen
av sulfitmassa upphör. För att täcka brukets behov kommer en större andel sulfatmassa
köpas in samtidigt som produktionen i ”Sliperiet” behöver öka för att matcha den nya
situationen. Slipmassans produktion och kvalitet beror under normal drift på den
elektriska effekt som tillförs slipverken. Det är med tanke på de förnyade
förutsättningarna lämpligt att bland annat se över styrningen av denna process. Det
examensarbete som avhandlas i denna rapport behandlar förutsättningarna för en,
”Optimering av effektreglering till kedjeslipverk vid Wargöns Bruk”, och är en följd av
förändringen i massafabriken.

1.2 Syfte och mål
Syftet med detta projekt är att efter en ingående analys av de fysiska förutsättningarna i
slipverksprocessen ge förslag till en optimering av det datorbaserade styrsystemet mot
målet att öka produktionen av massa med en oförsämrad kvalitet. Optimering innebär i
det här fallet en sammanvägning av olika förhållanden så att ”bästa” produktion erhålls
det vill säga största mängd slipmassa av rimlig kvalitet och till rimliga kostnader.

Målsättningen kan delas in i följande delar:

1. Att inventera de enskilda slipverken och den datorbaserade styrningen som de
ser ut idag med avseende på den styrtekniska lösningen och processens dynamik.
Att med andra ord utföra en processidentifiering samt genomgång av
styrprogrammet.
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2. Att undersöka olika metoder som allmänt används för att styra den typ av
kedjematade slipverk som finns på Wargöns Bruk.

3. Att ge förslag till åtgärder för förbättringar av styrningen.

4. Att ge förslag till hur man kan dra nytta av möjligheterna i det kraftfullare
styrsystem, ABB Advant Controller 450, som skall tas i bruk under innevarande
år (år 2003).

5. Att i mån om tid implementera något av förslagen till åtgärder i det befintliga
styrsystemet.

1.3 Avgränsningar
En optimering av slipmassaproduktionen på Wargöns Bruk omfattar många faktorer.
Det kan till exempel beröra funktionaliteten hos processens delsystem, underhållsrutiner
för maskindelar, hanteringen av råvaran och annat. Denna studie är begränsad till en
optimering av slipverkens effektreglering och då avses styrprogrammet samt den
utrustning för styr och övervakning som finns på slipverken idag. Ingen ny utrustning
skall tillfogas i detta projekt. Alla undersökningar och mätningar är gjorda på Slipverk 8
och 9. Eftersom brukets alla verk har samma grundläggande konstruktion är det rimligt
att utgå ifrån att de slutsatser som denna undersökning leder till kan tillämpas på dem
alla.

1.4 Utrustning och programvara
Följande programvara och utrustning har använts i detta projekt:

� Microsoft Windows NT Version 4.0

� Microsoft Word 2002 SP-1

� Microsoft Excel 2002 SP-1

� MATLAB Version 6.1 Release 12.1

o MATLAB Toolbox Version 6.1   (R12.1)   18-May-2001

o SIMULINK Version 4.1   (R12.1)                           06-Apr-2001

o Control System Toolbox Version 5.1   (R12.1)   18-May-2001

o System Identification Toolbox Version 5.0.1 (R12.1) 18-May-2001

� WinMOPS Version 3.3

� AdvaBuild for Windows Version 2.5

� Argus 7.0 for Windows

� Argus CC/3P
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2 Produktion av slipmassa
Slipmassa eller SGW (Stone GroundWood pulp) som det också kallas är resultatet av en
gammal metod att framställa pappersmassa. Metoden uppfanns redan på 1840-talet i
Tyskland och var den första process där ved användes som råvara för
papperstillverkning. Den vanligaste råvaran är gran men tall och viss lövved kan också
användas. I Wargön används enbart gran. Slipmassa innehåller fibrer av alla storlekar –
hela fibrer, fragment och finmaterial, den har högt bulkvärde (är bra som utfyllnad) och
den stora andelen finmaterial ger en hög ljusspridningskoefficient. Dessa egenskaper
innebär också att papper gjort av slipmassa har en låg vikt vid en given tjocklek
samtidigt som en hög opacitet (ogenomskinlighet) och goda tryckegenskaper bibehålls
[2].

2.1 Kedjeslipverk i Wargön
I Wargön finns fem kedjeslipverk som ovanifrån tillförs tillsågad och avbarkad rundved
genom ett transportsystem. I nästa steg pressas veden med hjälp av en kedjematning ner
mot en roterande cylinder av keramisk sten samtidigt som vatten spritsas på för att kyla
och tvätta stenen. Det som sker i mötet mellan ved och sten är att friktionsvärme
överförs till veden genom en film av vatten samtidigt som den utsätts för skjuvning.
Ligninet som håller samman fibrerna i veden mjuknar vid uppvärmningen och fibrerna
kan då kammas ut ur vedytan av de förbipasserande slipkornen. När fibrer och
fiberknippen är frigjorda transporteras de bort från slipzonen och samlas upp i ett
bottentråg. För att få rätt kvalitet på fibrerna måste det råda en god balans mellan
mjukgörnings- och frigörningsprocesserna. Av den anledningen är det önskvärt att
kunna styra denna process. Figur 1 visar en principskiss på hur ett kedjeslipverk i
Wargön ser ut.

 
Figur 1 Principskiss av ett kedjeslipverk
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Det som inte framgår av Figur 1 är att huvudmotorn som driver stenen sitter placerad
bakom slipstolen. Det finns också en mindre motor som genom flera kraftiga
kuggväxlar driver matningskedjorna. I botten på slipstolen sitter ett stort tråg där
massan samlas upp och förs vidare för ytterligare bearbetning i olika silsteg och
raffinörer.

2.2 Matematiska modeller av processen
Det har i synnerhet under andra hälften av 1900-talet gjorts studier av
slipverksprocessen för att kunna beskriva den på ett vetenskapligt sätt. Dessa studier har
lett till framtagandet av matematiska modeller som blivit allmänt vedertagna. Dessa
modeller är en beräkningsgrund till styrning av slipverken i Wargön.

2.2.1 Modell för beräkning av slipverksvariablerna

En modell som används för beräkning av slipverksvariablerna återfinns i Bergström,
Hellström och Steenbergs avhandling, “Analysis of Grinding Process Variables”, som
presenterades i tidskriften Svensk Papperstidning år 1957 [3].

Enligt Bergström, Hellström och Steenbergs modell som visas i Ekvation 1 är
slipmassaproduktion en funktion av slipstenens ytegenskaper dess periferihastighet och
huvudmotorns effektförbrukning. En ökning eller minskning av hastigheten på
vedmatningen orsakar att trycket i slipzonen förändras vilket i sin tur orsakar variationer
i motorbelastning och slipverkan. Modellen visar också att motorbelastning (som yttrar
sig i effektförbrukningen) och slipverkan är knutna till varandra på så vis att det inte går
att påverka dem oberoende av varandra.
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Ekvation 1 Allmän modell av massaproduktion i slipverk

Om antagandet görs att stenens perifera hastighet är konstant kan parametrarna, K, α, β,
γ, samt variabeln, u, sammanfattas i en storhet, S, som då får beteckna stenskärpa. Detta
antagande är tillämpligt i Wargön där huvudmotorn försörjs med elkraft direkt från en
transformator. Motorns varvtal styrs av distributionsnätets frekvens på 50 Hz och är
med andra ord relativt konstant. Beroende på uppsättningen hos det enskilda verket i
”Sliperiet” är stenens periferihastighet från 29 m/s hos det ”långsammaste” till 35 m/s
hos det ”snabbaste”.
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I denna förenklade modell bestäms massaproduktionen av slipstenens skärpa och
huvudmotorns effektförbrukning enligt Ekvation 2.

21.
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Ekvation 2 Förenklad modell av slipmassaproduktion

Ett annat sätt att bestämma produktionstakten är att beräkna produkten av
kedjehastigheten och vedens medeldensitet när den ligger i kedjeschaktet. Denna
beräkning visas i Ekvation 3.
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Ekvation 3 Beräknad slipmassaproduktion

Utifrån dessa matematiska modeller är det möjligt att dra slutsatser om vilken eller vilka
reglerstrategier som är lämpliga. Det är också möjligt att beräkna processvariabler som
är nödvändiga för styrningen.

2.2.2 Modell av stenskärpecykeln

En modell som används för att beskriva hur stenskärpan ändras med tiden återfinns i H.
Paulapuros avhandling, “Operating Modeling of a Grinder, Part 1”, som publicerades i
tidskriften Papper och Trä år 1977 [4].

Slipstenens skärpa är enligt Paulapuros modell beroende av hur mycket energi som
omvandlats i processen. Energiomvandlingen orsakar slitage på slipytan som gör att den
blir slöare. Det som sker är att stenytans kornighet eller strävhet mattas av och ytan blir
mera slät. Efter en tid som varierar mellan cirka två till sex veckor, beroende på körsätt
och uppsättning hos det enskilda slipverket, har slipeffekten avtagit till ett stationärt
minimivärde. Ekvation 4 visar modellen som beskriver hur stenskärpan förändras med
tiden.
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Ekvation 4 Slipstenskärpan

Eftersom stenskärpan avtar med tiden finns det rutiner för att skärpa stenen.
Skärpningen innebär att stenytan ruggas upp med olika typer av verktyg som får
traversera över stenytan.

Denna modell visar att processens dynamik och då i synnerhet dess statiska förstärkning
är beroende av aktuellt tillstånd i skärpecykeln.

2.3 Allmänt använda metoder för styrning av slipverk
Det finns många faktorer att ta hänsyn till när det gäller att kontrollera
slipverksprocessen. De ovan nämnda matematiska modellerna beskriver sambanden
mellan de grundläggande processvariablerna. I verkligheten finns det naturligtvis fler
faktorer att ta med i beräkningen där bland annat störningar utgör ett dominerande
inslag. För den som vill veta hur en effektiv kontroll av denna process kan åstadkommas
finns det möjlighet att undersöka ett antal studier som gjorts i ämnet. Ett urval av
erfarenheter från sådana studier finns samlad i publicerat material av vilket en
begränsad mängd återges här.

2.3.1 Optimering av slipverk

Allmänt kan sägas när det gäller optimering av slipverk att hänsyn bör tas till
åtminstone fyra olika krav:

� Man vill ha en hög belastning av slipverken. Om slipverken körs kontinuerligt med
maximalt effektutnyttjande uppnås detta krav. Av kvalitetsskäl måste dock
belastningen reduceras ibland. Vid för hög produktionstakt ökar spethalt och
freeness i slipmassan vilket inte är önskvärt. Freeness är avvattningsförmåga,
dränerbarhet. Med spetor menas partiklar som är så grova så att de inte kan passera
en silplåt med 0,15 mm slitsar.

� Man vill ha en så låg kapitalkostnad per ton producerad massa som möjligt. Detta
krav innebär också att maximal belastning av slipverken är önskvärt.
Kvalitetsfaktorer som freeness får då variera med stenytans egenskap och denna
faktor kan då hållas konstant enbart genom skärpning av slipstenarna.



Optimering av effektreglering till kedjeslipverk vid Wargöns Bruk

7

� Man vill ha hög massakvalitet. Detta krav innebär att sliperiet måste ha en
kapacitetsmarginal och att belastningen tillåts variera. Detta innebär alltså en
kompromiss med de två första kraven.

� Man vill ha jämn massakvalitet. För att få en bra körbarhet på pappersmaskinen är
en jämn kvalitet nödvändig. Detta åstadkoms genom att det finns tillräcklig
kapacitet i efterled som rejektraffinörer och silar.

Eftersom en del av kraven är oförenliga måste ett avgörande träffas om vilken
styrstrategi som passar för den egna produktionen. Den strategi som anses lämpligast
kan sedan tillämpas i ett styrsystem.

2.3.2 Studier av slipverkstyrningar

En undersökning av metoder som används för styrning av slipverk visar att det finns
många tillämpningar världen över. Enligt Jan Hill (QualTech Jan Hill AB) som har
utarbetat underlaget för styrningen i Wargön finns dock inget annat massabruk i Sverige
som har automatisk styrning av kedjeslipverk. Det finns endast ett ytterligare bruk i
Sverige som har kedjeslipverk, Holmen Paper Hallstavik, och där finns ingen
automatisk styrning. De flesta tillämpningarna har gjorts för så kallade tryckslipstolar.
Tryckslipstolar matas satsvis i “fickor” på två sidor om slipstenen till skillnad från
kedjeslipverken som matas kontinuerligt. När “fickorna” är fyllda pressas veden in mot
den roterande stenen tills satsen är färdig. Detta upprepas fortlöpande och styrs ofta med
en processdator. Tryckslipstolar har vunnit terräng över kedjeslipverk eftersom de anses
ha en bättre verkningsgrad och funktionalitet. I denna rapport redovisas ett antal artiklar
i facktidskrifter som beskriver olika projekt med slipverkstyrningar [5, 6, 7]. Även om
dessa projekt rör tryckslipstolar så bör principerna kunna användas för kedjeslipverk ty
den grundläggande processen förblir densamma. Vilka principer för datorbaserad
styrning har visat sig användbara?

Det finns tre generellt använda styrstrategier för processen.

� Styrning mot konstant motorbelastning. I detta driftläge justeras
kedjematningens hastighet så att huvudmotorns förbrukade eleffekt hålls på en
konstant nivå. Det gör att den specifika energin och produktionstakten får
variera fritt.

� Styrning mot konstant produktionstakt. I detta läge hålls kedjematningens
hastighet konstant. Det gör att den specifika energin och huvudmotorns
effektförbrukning får variera fritt.

� Styrning mot konstant specifik energi. Här styrs kedjematningens hastighet så att
processens specifika energiomvandling konstanthålls. Det gör att huvudmotorns
effektförbrukning och produktionstakt får variera fritt.
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Av dessa driftlägen är styrning mot konstant specifik energi den driftform som anses ger
största mängd slipmassa av rimlig kvalitet och till rimliga kostnader det vill säga är mest
optimal.

För reglering av slipverksprocessen mäts ett antal storheter. Temperaturen hos
inkommande spritsvatten samt i slipverkstråget mäts. Flödet hos spritsvattnet mäts.
Huvudmotorns effektförbrukning samt produktionstakten mäts och bestäms. Dessa
primärsignaler signalbehandlas och används sedan för beräkningar och styrning.

En åtgärd som tillämpas är att anpassa styrparametrarna till den momentana stenskärpan
som beräknas indirekt från de primära processvariablerna.

Regleringen av processen kan ske på olika sätt. En struktur som är i bruk illustreras av
Figur 2. I denna struktur beräknas den specifika energin och används för styrning.  Det
kan nämnas att de blockschemadiagram som här efter används för att belysa
signalbehandlingen och strukturen i olika programdelar är gjorda med hjälp av
SIMULINK. Om det inte tydligt framgår av sammanhanget har de inte används för
simuleringar utan enbart som illustrationer.

Figur 2 Reglering av kedjeslipverk

De principiella detaljer som räknats upp här är enbart sådana som är möjliga att tillämpa
på kedjeslipverk. För styrning av tryckslipstolar finns en rad ytterligare möjligheter men
som alltså inte är intressanta att redogöra för i detta projekt.

3 Inventering av befintligt system
Inventeringen av processen och slipverkstyrningen går ut på att samla och sätta sig in i
dokumentation som har med styr- och övervakningen att göra. Det innefattar
dokumentation om styrprogrammet, el- och kopplingsritningar samt
beräkningsunderlaget. Förutom denna dokumenterade information innehåller
inventeringen de erfarenheter som operatörerna av processen har. Deras erfarenheter
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och synpunkter har förmedlats muntligt och ingår i denna rapport som en del av
processidentifieringen.

3.1 Styrsystemet
Styr och övervakningen utförs med hjälp av ABB MasterPiece 200 (härefter kallat MP
200) [8]. Det är ett programmerbart, mikrodatorbaserat system för processer och
maskiner. Detta system tillåter anslutningar av upp till 1300 analoga och digitala in- och
utgångar och flera styrprogram kan köras parallellt. MP 200 är moduluppbyggt vilket
möjliggör att varje processtyrning kan ”skräddarsys”. Programmeringen sker med hjälp
av programspråket AMPL (ASEA MasterPiece Language) som är ett processinriktat
högnivåspråk som utnyttjar grafiska symboler. Det går att utföra både kombinatorisk
och sekventiell styrning och signalbehandlingen innefattar filtrering,
nollgenomgångsövervakning, gränsvärdeskontroll, fördröjning, skalning, linjarisering
med mera. Systemets funktioner styrs och administreras av programvaran som är
uppdelad i ett systemprogram, en databas och PC-program.

ABB MasterView 800 (härefter kallat MV 800) är det delsystem som hanterar HMI-
funktioner (HMI = Human Machine Interface). Med bildskärmar, tangentbord och
skrivare anslutna till MV 800 är det möjligt att styra och övervaka processen via MP
200-systemet.

AdvaBuild är en Windowsapplikation som används för konfigurering och
programmering av ABB Mastersystemen. Till denna applikation hör On-line Builder
med vilken monitorering och modifiering av programkoden kan ske även mitt under
exekvering. Det är med hjälp av On-line Builder som ändringar i och inventeringen av
styrprogrammet har utförts.

3.2 Regleringens struktur
I den befintliga reglerstrukturen styrs processen i tre olika driftlägen. Det första är
inställt för att styra processen mot en konstant specifik energiomvandling (se kapitel
3.6.1). Det används enbart PID-regulator (i MP 200 kallas denna typ av regulator för
PIDCON) för reglering. PID står för Proportional, Integrating and Derivating och syftar
på de funktioner som finns tillgängliga som inställbara parametrar i denna regulator. Det
andra driftsläget är inställt för att konstanthålla huvudmotorns effektförbrukning. Det
tredje ser till att det är en konstant produktion det vill säga en konstant hastighet hos
kedjematningen. Eftersom styrning mot konstant specifik energi inte tar hänsyn till de
begränsningar som finns hos huvudmotorn eller vedmatningen finns det en logik i
systemet som automatiskt kopplar om till effektreglering när huvudmotorns effekt eller
vedmatningshastigheten hamnar utanför ett fördefinierat arbetsområde. Både regulatorn
för den specifika energin och effektregleringen är kaskadkopplade med
hastighetsregulatorn. Den variabel som används för att styra processen är hastigheten
hos vedmatningen. Se Figur 3 som är en illustration av den grundläggande strukturen.
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Figur 3 Principskiss av regleringens struktur

I denna skiss är specifik energi- och effektprocessen sammanslagen i ett block för att
förenkla illustrationen. Denna reglerstruktur kräver tre PID-regulatorer för varje
slipverk vilket gör att den befintliga uppsättningen innehåller 15 stycken PIDCON till
alla fem slipverken.

3.3 Signalbehandlingen
Det har tillämpats olika typer av signalbehandling i styrprogrammet. Som tidigare har
påtalats så finns det möjligheter att utföra filtrering, nollgenomgångsövervakning,
gränsvärdeskontroll, fördröjning, skalning, linjarisering och mycket annat. Under denna
rubrik redovisas endast den signalbehandling i programmet som uppenbart kan vara
intressant att undersöka vidare för eventuella åtgärder. En sak som bör nämnas är att
systemet arbetar med en samplingstid på 1 sekund vilket naturligtvis har med
signalbehandlingen och systemets prestanda att göra.

3.3.1 Hantering av signalnivåer

När det gäller inställningar av mätområdet för analoga in- och utgångar samt
databaselementen med beräknade variabler och funktionselementen PIDCON finns flera
fall av inkonsekvens. Det ser till exempel ut som att transmittrar för effektmätning har
bytts ut och sedan inte ställts om för rätt mätområde. Andra fall av inkonsekvens verkar
inte ha någon uppenbar förklaring.

3.3.2 ”Mixeffekt”

En funktion som finns implementerad för signalbehandling kallas i
programmeringsunderlaget för ”mixeffekt” [9]. Denna signalbehandling används också
för beräkning av slipmassaproduktion, stenskärpa, freeness och specifik energi.
Principen bygger på att olika andelar filtrerad och ofiltrerad signal viktas ihop. Ett
exempel på vad som avses illustreras av Figur 4. En del av effektsignalen filtreras i ett
första ordningens lågpassfilter medan den resterande delen läggs till efter filtreringen.
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Figur 4 Konstruktionen av mixeffekt

Matematiskt kan funktionen beskrivas enligt Ekvation 5.
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Ekvation 5 ”Mixeffekt” i tidsplanet

I Figur 5 visas funktionens svar på ett enhetssteg. Förhållandet mellan andelen
filtrerad/ofiltrerad signal i exemplet är 50/50 % och tidskonstanten i funktionen är
godtyckligt vald. Diagrammet är till för att belysa effekten av denna signalbehandling.
Se Bilaga A för MATLAB-kod.

Figur 5 Kurvplott av ”mixeffekt”

Signalen följer ett statiskt förlopp upp till halva amplituden på steget för att sedan följa
filtrets dynamik tills stationärtillståndet har uppnåtts.
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Ett annat sätt att belysa funktionen är att undersöka den i frekvensplanet. Efter
Laplacetransformering erhålls frekvensfunktionen enligt Ekvation 6.
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Ekvation 6 ”Mixeffekt” i frekvensplanet

Överföringsfunktionens amplitudkaraktäristik där förhållandet mellan andelen
filtrerad/ofiltrerad fortfarande är 50/50 % visas av Figur 6. Tidskonstanten för
överföringsfunktionen i detta exempel är också godtyckligt vald ty detta diagram är
också bara till för att belysa effekten av denna signalbehandling.

Figur 6 Bodediagram av ”mixeffekt”

Överföringsfunktionen visar att vid aktuell brytfrekvens dämpas insignalens amplitud
med 2 ggr eller motsvarande 6 dB för att sedan ligga på denna nivå. I
programmeringsunderlaget finns ingen motivering till detta slag av signalbehandling.

3.4 Systemutnyttjande
En allvarlig begränsning för ett styrsystem är för hög processorlast. Generellt gäller för
MP 200 att av 100 % CPU-kapacitet avsätts 35 % för grundlast i form av
prioriteringsprogram, administration och kommunikation med MV 800 med mera.
Resterande 65 % är tillgänglig för styrprogrammet och databasen [8]. Processorlasten
för det befintliga systemet ligger idag mellan 75 – 80 % vilket starkt begränsar
möjligheten att bygga ut. Ett sätt att minska lasten är att öka exekveringstiden
(cykeltiden) för olika programmoduler samt utesluta beräkningar och funktioner som
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inte är absolut nödvändiga för processtyrningen. Se Ekvation 7 som visar hur dessa
faktorer påverkar.
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Ekvation 7 Beräkning av processorlast

Som ett exempel behöver en reglerloop (en PIDCON, en analog in- och utgång, samt
några beräknings- och logikelement) cirka 8 ms i exekveringstid. 15 reglerloopar med
cykeltiden 1000 ms ger då cirka 12 % processorlast.

3.5 Utdata från processen
Primära utdata från processen är följande:

� Effektförbrukningen hos huvudmotorn är tillgänglig via en transmitter som
levererar en 4 – 20 mA signal som motsvarar ett mätområde i storleken MW.
Mätområdena är från 2 till 3.2 MW beroende på vilken motor det mäts på.
Märkeffekten hos de olika huvudmotorerna varierar från 1350 till 2850 kW. Den
signal som erhålls på detta sätt är bruttoeffektförbrukningen.

� Varvtalet hos motorn som driver kedjorna finns tillgängligt. På slipverk 6, 7 och
8 är kedjemotorn en DC-motor med strömriktardrift och då mäts varvtalet via en
pulsgivare på motoraxeln. På slipverk 9 och 10 är kedjemotorn en AC-motor
med frekvensomriktardrift och där mäts varvtalet via en 4 – 20 mA utgång på
frekvensomriktaren. I båda fallen erhålls en tillförlitlig angivelse av det
momentana varvtal som motoraxeln har.

Förutom dessa signaler finns det temperaturmätningar av spritsvattnet vid inkommande
rör samt i slipstenstråget. Dessa mätningar används inte för styrning.

3.6 Beräknade processdata för styrning
Förutom direkt mätning av processvariabler utförs flera beräkningar. Här redovisas
enbart de beräknade variabler som direkt har med slipverkstyrningen att göra.

3.6.1 Specifik energi

Specifik energi är ett av de tre olika driftslägena för styrningen av slipverken.  Det är en
beräknad storhet med enheten MWh/t. Variabler som ingår är massaproduktion,
huvudmotorns nettoeffekt och stenskärpa. Specifik energi beräknas i programmet enligt
Ekvation 8.
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Ekvation 8 Beräkning av den specifika energin

Den andra termen i Ekvation 8 är belysande av den anledningen att den visar att den
specifika energin är en kostnadsvariabel. För att minska den specifika energin måste
stenskärpan och motorbelastningen maximeras. I styrprogrammet viktas signalerna
samman, filtreras och beräknas på det sätt som illustreras av Figur 7. Lägg märke till att
det tillämpas samma typ av signalbehandling som används för ”mixeffekt”.

Figur 7 Principskiss på befintlig beräkningen av specifik energi

Efter beräkningen filtreras signalen med ett första ordningens lågpassfilter med
tidskonstanterna en minut och fem minuter.

3.6.2 Stenskärpa

Stenskärpa beräknas för att ge operatörerna en fingervisning om när det är lämpligt att
på nytt skärpa slipstenen. Eftersom det inte praktiskt går att mäta stenskärpan under drift
beräknas den indirekt utifrån formelsambandet i Ekvation 9.
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Ekvation 9 Beräkning av stenskärpa

I styrprogrammet viktas signalerna samman, filtreras och beräknas så som det illustreras
av Figur 8. Lägg märke till att det även här tillämpas samma typ av signalbehandling
som används för ”mixeffekt”.

Figur 8 Principskiss på befintlig beräkning av stenskärpan

Efter beräkningen filtreras signalen med ett första ordningens lågpassfilter med
tidskonstanterna en timma och åtta timmar.

3.6.3 Produktion

Produktion är ytterligare en viktig storhet i styrningen och dess enhet är ton/h. Vedens
medeldensitet i kedjeschaktet och kedjehastigheten avgör produktionen. Detta beräknas
enligt Ekvation 3.

I praktiken viktas signalerna samman, filtreras och beräknas som Figur 9 illustrerar.
Lägg märke till att det tillämpas samma typ av signalbehandling som används för
”mixeffekt”.
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Figur 9 Principskiss på befintlig beräkningen av produktion

Konstanten, D, är 0,164 för Slipverk 8. Konstanten har tagits fram genom experiment
med stegförsök samt genom kalibrering av resultatet mot produkten av
slipmassakoncentration och spritsvattenflöde.

Detta är de beräknade processvariablerna. Det finns också andra faktorer som påverkar
processen. Tyvärr är effekten av dessa externa variabler varken önskvärda eller mätbara.
Det som åsyftas här är processtörningar.

3.7 Störningar
Det finns flera olika orsaker till störningar i processen. Den största utifrån kommande
störningen är tillståndet hos råvaran. Granvedens egenskaper, fuktighet och kvalitet har
stor inverkan. Det kan till exempel finnas kvistar i veden eller så har den olika hårdhet
som en följd av hur fort granen växt.

Under normala förhållanden varierar det specifika trycket i slipzonen på grund av
variationer i det mellanrum som alltid finns mellan stockarna. Denna variation av
fyllnadsgraden (som ligger mellan 85 - 95 %) orsakar oregelbundenhet i både den aktiva
slipytan och koncentration i slipzonen vilket påverkar massakvaliteten. Denna typ av
störning förstärks markant av att vedstockarna ibland ligger snett i kedjeschaktet.
Vedmatningskedjorna har också visat sig kunna slira vilket innebär att den ved som
befinner sig i mitten av schaktet och alltså inte har direktkontakt med matningskedjorna
gör språngartade förflyttningar med betydande störningar som följd. Denna slirning
inträffar oftast vid höga hastigheter på vedmatningen.

Ojämnheter i spritsvattenflödet är en annan orsak till störningar som innebär att stenen
inte hålls tillräckligt ren. Detta får till följd att träfibrer sätter sig mellan kornen i
stenytan och begränsar skärpan vilket i sin tur orsakar ojämn produktion och ökad
belastning på huvudmotorn. Den störning som orsakas av spritsvattenfunktionens brister
kommer oftast till synes när vedtrycket ökar för hastigt. Då tenderar stenen att bli
igensatt och det uppstår en belastningsstegring innan processen stabiliserats.

Andra betydande störningar är slitage av stenytan. När stenen är nyskärpt blir den
producerade massan grövre det vill säga mängden spetor och dess freeness ökar. Vid
slutet av skärpecykeln strax innan stenen måste skärpas på nytt är produktionstakten
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som lägst samtidigt som den bästa kvalitén på fibrerna erhålls. För att få rätt kvalitet
måste operatören alltså avväga hur långa skärpecyklarna skall vara.

Slutligen är det naturligtvis en störning då maskineriet inte fungerar med avsedd verkan.

Denna undersökning visar att det på grund av begränsningar i funktionaliteten i
processen finns många reglertekniska svårigheter vid styrning av brukets kedjeslipverk.
Undersökningen avslöjar också att det i styrprogrammet finns ett antal fel ur
signalbehandlings- och styrteknisk synpunkt. Vilka slutsatser kan dras och vilka förslag
till förbättringar kan ges med denna inventering som underlag?

4 Förslag till åtgärder och förändringar
Inventeringen av det befintliga systemet visar möjligheter till förändringar. Dessa
åtgärder kommer att ge ett bidrag till optimeringen av effektregleringen. Här följer ett
antal synpunkter och förslag till åtgärder.

4.1 Synpunkter på reglerstrukturen och systemutnyttjande
Då det gäller reglerstrukturen och systemutnyttjandet kan följande frågeställningar
beaktas. För det första verkar användandet av kedjehastighetsregulatorer i styrsystemet
överflödigt i synnerhet för Slipverk 9 och 10. Kedjemotorstyrningen till dessa båda verk
består av frekvensomriktare som mer än väl klarar att hålla kedjehastigheten vid önskad
referens. De svarstider som frekvensomriktare i allmänhet presterar är av
storleksordningen 500 – 3000 ms. Det är betydligt snabbare än vad en PID-regulator i
ABB-styrsystemet med en samplingstid på en sekund kan hantera. När det gäller
Slipverk 6 – 8 som har strömriktare för styrning av kedjemotorerna är frågan varför inte
dessa har en direkt varvtalsåterkoppling som gör att de kan arbeta som en fristående
enhet för varvtalsreglering. Genom att arrangera om systemet så kan fördelarna med
strömriktarens snabbhet utnyttjas samtidigt som styrsystemet inte lastas med denna
varvtalsreglering.

Andra synpunkter gäller lösningar för att minska processorlasten. Genom att frångå
strukturen där systemet växlar mellan de två lägena för effekt- och specifik
energireglering kan besparingar av funktionsenheterna PIDCON åstadkommas. Ett
förslag är att bygga upp ”egenskapsmatriser” för vartdera driftsläget. Då specifik
energireglering är möjlig är regulatorn inställd med för ändamålet anpassade
parametrar. Då effektreglering krävs kopplar systemet in parametrar som är avpassade
för det. Ett annat förslag är att kaskadkoppla specifik energi- och effektregulatorn. En
sådan struktur är fri från växlingar mellan driftformer. Dessa åtgärder, att ta bort
hastighetsregulatorerna och bygga ett system med en regulator som används i båda
driftsmoderna skulle kunna ”spara in” 10 stycken PIDCON. Detta skulle lätta på
processorlasten med cirka 8 %.
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Slutligen är många av de beräkningar som utförs i PC-programmet överflödiga ur
operatörernas synvinkel och dessutom otillförlitliga. Förslaget är att ta bort de
beräkningar och presentationer som inte anses helt nödvändiga för driften.

4.2 Synpunkter på signaler från processen
När det gäller de primära signalerna från processen finns det detaljer som kan
skärskådas. Till att börja med bör mätningen av kedjehastighet vid drivmotoraxeln
betänkas. Denna signal har inte tillräckliga förutsättningar för att ge information om den
dynamiska rörelsen hos kedjorna än mindre om tryckvariationer i slipzonen. Problemet
är att det mellan kedja och motor sitter flera mekaniska kuggväxlar med en sammanlagd
nedväxling på cirka 1/400 gånger. Det är med andra ord ingen god lösning att försöka
detektera störningar i kedjans rörelse genom en varvtalsgivare på drivmotorns axel. Det
är inte heller problem fritt att använda kedjehastigheten som utstyrning. Att ändra
kedjehastigheten för att häva en störning som detekterats genom effektsignalen är ett
relativt grovt styrmedel. Denna utstyrning är helt enkelt oprecis i alla fall vid
jämförelser med den styrning som kan åstadkommas hos en tryckslipstol där
registrering av läget på tryckdonet kan mätas med en upplösning av 0.1 mm och
mätning av trycket mot veden har en liknande god upplösning. Ett sätt att försöka
detektera tryckvariationer i slipzonen är att mäta strömmen till kedjematningsmotorn.
Det vridmoment som motorn genererar är beroende av strömmen. Då strömriktaren ser
till att hålla motorns varvtal konstant kan strömmen indikera tryckvariationer.

Slutligen kan det noteras att mätningen av bruttoeffekt inte är detsamma som en
mätning av den effekt som omsätts i processen. När nettoeffekten uppskattas för
beräkning av den specifika energin tas ingen hänsyn till att en motors verkningsgrad
varierar beroende på vilken belastning den utsätts för. Nettoeffekt som en funktion av
bruttoeffekt subtraherad med tomgångseffekt är därför en tveksam beräkning. Detta
förhållande spelar mindre roll ur reglerteknisk synpunkt då regleringen är avsedd att
hantera dynamiska förlopp men för presentationerna av processen har det stor betydelse.

4.3 Synpunkter på beräknade processdata för styrning
Vid undersökningen av de beräknade signalerna framkommer det att användningen av
konstruktionen ”mixeffekt” kan ifrågasättas. Vid konventionell signalbehandling är
bandbredden i frekvensplanet hos den del av signalen som innehåller relevant
information utgångspunkten för filtrering. Allt frekvensinnehåll utanför detta band
uppfattas som störningar och bör i möjligaste mån dämpas. Ett förslag är att enbart
lågpassfiltrera effektsignalen för att reducera mätbrus.

Programmet beräknar produktionen genom att låta kedjehastigheten vara proportionell
med ett uppskattat värde av vedens medeldensitet när den ligger i schaktet. Denna
bestämning kan tyckas osäker då ju medeldensiteten av naturliga orsaker varierar
(veden kan till exempel ligga snett och ha olika diametrar och densitet). Att använda en
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sådan grov uppskattning med dålig precision och dålig noggrannhet skapar stor
osäkerhet. Kedjehastighet står inte heller entydigt i proportion till produktion då det
förekommer slirning mellan kedjor och vedstapel. Ett mer tillförlitligt sätt att bestämma
produktionen är att beräkna produkten mellan uppmätt slipmassakoncentration och
spritsvattenflöde. Den totala produktionen från ”Sliperiet” bör alltså bestämmas på det
senare sättet då det med all sannolikhet minskar mätosäkerheten.

Ett förslag till beräkning av den specifika energin illustreras av Figur 10. Förslaget är att
förenkla den befintliga beräkningen genom att ta bort signalbehandling av typen
”mixeffekt”. Eftersom båda termerna med en beräkning av den specifika energin i
Ekvation 8 har samma variabler kan den andra termen lämpligen uteslutas.

Figur 10 Beräkning av specifik energi

Ett förslag till beräkning av stenskärpan illustreras av Figur 11. Förslaget är att också
här förenkla den befintliga beräkningen genom att ta bort signalbehandling av typen
”mixeffekt”.

Figur 11 Beräkning av stenskärpa

Problemet med denna metod att beräkna stenskärpa är att den är indirekt och behäftad
med osäkerhet som en funktion av osäkerheten hos de ingående variablerna. Det som
uppskattas är slipförmågan som är beroende inte bara av stenskärpan utan också av till
exempel verkningsgraden hos vattenspritsarna och hur veden ligger i schaktet samt dess
egenskaper. Detta kan inte åtgärdas med den styrutrustning som finns idag. För att om
möjligt få en bättre precision kan en lämpligt avpassad lågpassfiltrering fungera som
medelvärdesbildare av signalen.
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Ett förslag till beräkning av produktion illustreras av Figur 12. Förslaget är även här att
förenkla den befintliga beräkningen genom att ta bort signalbehandling av typen
”mixeffekt”.

Figur 12 Beräkning av produktion

Om konstanten, D, som representerar vedens medeldensitet, är ett väntevärde med god
precision kan denna beräkning vara acceptabel. Ur styrtekniskt hänseende spelar
noggrannhet mindre roll då regleringen enbart är tänkt att hantera dynamiken i
processen samt kortsiktiga trendavvikelser. Om utsignalen lågpassfiltreras med en
tillbörligt avstämd tidskonstant fås ett glidande medelvärde som minskar variansen och
inte låter tillfälliga och kortvariga störningar få för stor vikt.

Dessa åtgärder för de beräknade processvariablerna kommer att minska komplexiteten i
programmet och öka överskådligheten. Det minskar också antalet PC-element vilket
kommer att ha en gynnsam effekt på processorlasten. Framför allt kommer de att utgöra
en bättre utgångspunkt för reglering.

4.4 Är det lämpligt att reglera med en PID-regulator
Eftersom processen enligt den matematiska modellen är olinjär uppstår frågan om en
PID-regulator duger för ändamålet? Frågan ställs eftersom en PID-regulator förutsätter
att processen är styckvis linjär kring en arbetspunkt.

Hur förhåller det sig med effektregleringen? Om utgångspunkten är modellen i Ekvation
2 och arbetsområdet för effektstyrningen och kedjehastigheten är fastställd till ett
fördefinierat område (på Slipverk 8 är detta område 0.5 - 1.35 MW för förbrukad effekt,
den övre angivelsen svarar mot huvudmotorns märkeffekt, kedjehastigheten är också
uppåt begränsad till 12.5 cm/min). Om det dessutom går att utgå ifrån att stenskärpan
kan betraktas som konstant i förhållandet till dynamiken för effekten så kan det statiska
förhållandet i processen uttryckas som i Ekvation 10.
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Ekvation 10 Det statiska förhållandet mellan kedjehastighet och effekt

Figur 13 visar detta samband grafiskt. Se Bilaga B för MATLAB-kod.
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Figur 13 Effekten mot kedjehastigheten

Inom arbetsområdet är processen förhållandevis linjärt och det gäller oberoende av
vilken stenskärpa som är aktuell. Slutsatsen är att en PID-regulator fungerar
tillfredställande för effektstyrning enligt detta antagande.

För att undersöka hur stenskärpan förändrar processens dynamik kan ett annat
antagande betraktas där utgångspunkten är att effektförbrukningen är konstant och
stenskärpan varierar över tid enligt Ekvation 4. Figur 14 visar hur stenskärpan
förändras. Denna graf är en illustration av det verkliga förloppet som syftar till att ge en
bild av hur stenskärpan enligt modellen förändras över tid.

Figur 14 Stenskärpans cykliska förlopp
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Vid nyskärpt sten är den statiska processförstärkningen upp till tre gånger större än vad
stenskärpan är strax före skärpning. Ett sätt att ta hänsyn till detta förlopp är att använda
så kallad, gain scheduling, där regulatorns förstärkning är en funktion av stenskärpan.
Figur 15 illustrerar ett exempel på denna typ av funktion.

Figur 15 Beräkning av förstärkningsparametern till effektregulatorn

När det gäller reglering av huvudmotorns effektförbrukning kan alltså en PID-regulator
med gain scheduling som har stenskärpan som framkoppling vara en optimal lösning.

Råder samma typ av frågeställning när det gäller specifik energireglering? Som det
framgår av Ekvation 8 så finns det två möjliga styrvariabler för den specifika energin.
Antingen är effekten eller kedjehastigheten styrvariabel. I det befintliga systemet är det
som det tidigare angetts kedjehastigheten som är styrvariabel. Det statiska förhållandet
mellan kedjehastighet och specifik energi visas i Ekvation 11 där utgångspunkten är
modellantagandena i Ekvation 2 och Ekvation 3.
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Ekvation 11 Det statiska förhållandet mellan den specifika energin och kedjehastigheten

Figur 16 visar sambandet mellan kedjehastighet och specifik energi.
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Figur 16 Specifik energi mot kedjehastigheten

Detta förhållande är strängt olinjärt över hela utstyrningsområdet och orsakar
svårigheter att reglera med en vanlig PID-regulator. Om kedjehastigheten begränsas till
området 4 – 12.5 cm/min är förhållandet ändå relativt linjärt vilket gör det mer
gynnsamt för en PID-regulator.

Om effekten är styrvariabel så är det statiska förhållandet mellan specifik energi och
effekt enligt Ekvation 12.
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Ekvation 12 Det statiska förhållandet mellan den specifika energin och effekten

Figur 17 visar detta samband grafiskt.
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Figur 17 Specifika energin mot effekten

Denna funktion är också olinjär över hela utstyrningsområdet och orsakar problem vid
reglering med en vanlig PID-regulator. Även här syns det att om effekten begränsas till
området 0.5 – 1.3 MW så är förhållandet relativt linjärt vilket gör det mer gynnsamt för
en PID-regulator.

Ett sätt att hantera dessa olinjära förhållanden är att använda sig av en adaptiv regulator
vars förstärkningsparameter anpassas till den arbetspunkt som den specifika energin är
inställd till. Figur 18 illustrerar en sådan funktion.

Figur 18 Funktion för adaptiv reglering

En annan tänkbar åtgärd för att hantera problemet är att begränsa utstyrningsområdet till
det område som är relativt linjärt. Vid styrning mot konstant specifik energi bör alltså
kedjehastigheten inte understiga 4 cm/min och effekten bör inte understiga 0.5 MW.
Hamnar utstyrningen utanför detta område havererar principerna för PID-reglering.

Dessa förslag till åtgärder för regleringen kommer mycket troligt att skapa bättre
förutsättningar för slipverkstyrningen.

4.5 Förslag till att hantera störning
Ett förslag till att hantera den störning som uppstår då kedjehastigheten ökar för snabbt
med igensättning av slipstenen som följd är att koppla en så kallad rampgenerator till
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utstyrningen. På detta sätt kan en funktion skapas där ökad kedjehastighet sker långsamt
medan minskad hastighet sker momentant. En rampgeneratorn illustreras av Figur 19.

Figur 19 Rampgenerator

För önskad funktion skall amplitudbegränsaren vara inställd på följande sätt. När
utsignalen ökar begränsar amplitudbegränsaren insignalen till integratorn och påverkar
på så vis ändringshastigheten. Då utsignalen minskar sker inte denna begränsning.
Effekten av denna funktion har simulerats och visas av Figur 20. Se Bilaga C för
MATLAB-kod. Insignalen till funktionen är en långvarig puls.

Figur 20 Rampgeneratorns funktion

Ändringshastigheten i positiv riktning är starkt begränsad i jämförelse med den i negativ
riktning. Styrning med en regulator som har denna funktion i utsignalen kan se ut som
Figur 21 illustrerar.

Figur 21 Reglering med rampgenerator på utgången
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Denna typ av utsignalsbegränsning får naturligtvis följder för regleringen. Följden av en
stegformad börvärdesändring har simulerats i SIMULINK och visas i Figur 22.

Figur 22 Reglering med eller utan rampgenerator

Stegsvaret hos det återkopplade systemet får en översväng då regulatorns utsignal är
begränsad. Denna typ av översväng visar sig också då det slutna systemet utsätts för
stegstörningar. Denna negativa effekt uppvägs av att funktionen kan häva den kraftiga
översväng som blir följden av att hastighetsändringen är för stor.

De här ovan gjorda förslagen och åtgärderna grundar sig på de matematiska modellerna
och allmänna principer för reglerteknik och signalbehandling. För att ytterligare
identifiera processen och för att komplettera underlagen för förslag till lämpliga
åtgärder bör mätdata samlas in.

5 Mätningar
En stor mängd mätdata har insamlats i detta projekt med tre olika hjälpmedel. Denna
datamängd har använts för att fastställa samplingsintervall och metoder för
signalbehandling. Den har också använts för processidentifiering och för att ta fram
modeller av processen som i sin tur har använts för simulering och för att beräkna
parametrar till regulatorer. Slutligen kräver verifieringen av vidtagna åtgärder
jämförelser mellan olika data före och efter det att åtgärden införts.
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5.1 Datainsamling med Argus
Argus är ett mätsystem från ABB Service AB för felsökning, tillståndskontroll och
prestandakontroll i elektriska utrustningar. Den portabla Argus CC/3P som använts i
detta projekt har 64 kanaler men kan byggas ut med 1024 extra kanaler genom
distribuerade Argus-enheter (DAU Distributed Argus Units). De analoga ingångarna
(DAI Distributed Analogue Inputs) har en amplitudupplösning på 12 bitar och kortast
möjliga samplingstid är 11 µs. Pulssignalenheter (DPI Distributed Pulse Inputs) finns
också för varvtalmätning. Deras frekvensområde är justerbart och ligger mellan 0 – 120
kHz. För att hantera vikningsdistorsion har det centrala analogkortet i Argus ett inbyggt
digitalt antivikningsfilter som anpassar sig till aktuell samplingstid. Mätdata presenteras
och lagras på hårddisk i en vanlig PC genom det Windowsbaserade programmet ABB
Argus 7 [10].

På grund av att Argus mätsystem stödjer en samplingstid på ner mot 11 µs lämpar det
sig väl för fastställande av samplingtiden hos styrsystemet. När det gäller huvudmotorns
effektförbrukning är en mätsignal hämtad från effekttransmittern till Slipverk 8.
Transmittern levererar en strömstorhet där 4 – 20 mA motsvarar området 0 - 3 MW.
Eftersom I/O-kortet till Argus är en spänningsingång så konverteras signalen för rätt
angivelse enligt Ekvation 13.
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Ekvation 13 Skalning av mätsignal

Sex mätdataserier med olika sampelintervall har loggats från effekttransmittern och
pulsgivaren. Två av dessa har också innehållit en registrering av den ström som
kedjemotorn dragit. Vid upptagandet av denna datamängd har systemet inte varit
återkopplat utan de stegformade förändringar av styrsignalen har utförts genom
manuella kommandon till systemet. Alla mätdata bekräftar det som belyses av Figur 23.
Detta är ett diagram med frekvensinnehållet i effektsignalen hos en dataserie som är
samplad med samplingstiden 200 ms. Frekvensfunktionen är framtagen genom en
spektralanalys. Se Bilaga D för MATLAB-kod.
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Figur 23 Frekvensinnehållet i effektsignalen

Detta diagram visar att vid 0.2 Hz har signalen dämpats cirka 1000 gånger eller
motsvarande 60 dB.

Mätsystemet Argus inbyggda FFT kan visa effektsignalens informationsmängd i
frekvensplanet. Se Bilaga E som också visar att signalens frekvensinnehåll är begränsat
till cirka 0.1 Hz. Denna undersökning bekräftar att en samplingstid på 1 sekund är
tillräckligt. En tumregel är att välja en samplingsfrekvens som är cirka 10 gånger
systemets bandbredd [11]. Eftersom processdatasystemets I/O-kort har ett fast analogt
filter av första ordningen med brytfrekvensen 6,5 Hz mot vikningsdistorsion behövs
ytterligare mjukvarufiltrering av signalen då samplingstiden är 1 sekund. Det är lämpligt
att använda det enpoliga digitala filter som är tillgänglig i det analoga ingångskortet. Att
ställa filtrets tidskonstant på 2 gånger samplingstiden eliminerar detta problem.
Fördelen med att filtrera i ingångskortet i stället för med ett PC-element i programmet är
vid byte samplingsfrekvens så följer denna inställning med automatiskt. Det krävs inte
att någon tanke skall ägnas åt att byta inställning i den analoga ingången.

När det gäller kedjemotorns strömförbrukning på Slipverk 8 har en mätsignal hämtats
genom ett provisoriskt uppkopplat arrangemang med en tångamperemeter (modell
Extech 380943) samt en spänning till ström transmitter (modell PR 2284).
Uppsättningen levererar en strömstorhet där 4 – 20 mA motsvarar 0 - 100 A. Eftersom
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I/O-kortet till Argus är en spänningsingång så konverteras signalen för rätt angivelse
enligt Ekvation 14.
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Ekvation 14 Skalning av mätsignal

Mätningar på strömmen till kedjemotorn visas i Figur 24. Se Bilaga F för MATLAB-
kod. En visuell analys visar att strömmen och därmed vridmomentet hos kedjemotorn är
korrelerad till både effekten hos huvudmotorn och kedjehastigheten.

Figur 24 Mätning av strömmen hos kedjemotorn och effekten hos huvudmotorn

En mätning av strömmen till kedjemotorn visar att strömmen hos kedjemotorn ökar med
kedjehastigheten. Förhållandet mellan kedjemotorns ström och huvudmotorns effekt är
behäftat med störningar liksom förhållandet mellan kedjehastigheten och huvudmotorns
effekt. Figur 25 visar det statiska sambandet mellan ström och kedjehastighet.
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Figur 25 Sambandet mellan ström, effekt och kedjehastighet

Både strömmen och effekten kan approximeras till linjära funktioner av
kedjehastigheten.

Detta visar att det inte är försvarbart att installera ytterligare hårdvara för att mäta
strömmen hos kedjemotorn då det inte tillför processinformation som är lämplig för
styrning och som inte redan finns. Mätning av ström kan alltså inte tjäna som
framkoppling av störningar. Möjligen kan den indikera långsiktiga tryckvariationer i
slipzonen som en följd av till exempel ökande kedjehastighet.

5.2 Datainsamling genom GETAB
GETAB (GEnerate TABle of value) är en funktion i ABB AdvaBuilder, On-line Builder
som finns tillgänglig på den så kallade PC-nivån. Den används till att få en dynamisk
uppdatering av interna signaler i en tabell. Det går att göra ett urval av signaler och få en
dynamisk, grafisk presentation av dem samtidigt som denna datamängd kan sparas.
GETAB-funktionen är begränsad genom att det inte går att välja godtycklig
samplingstid. Snabbaste samplingstid är den cykeltid som programmodulen exekveras
med. Utrymmet för datalagring är också begränsat vilket är en nackdel för vissa slag av
undersökningar.
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När det gäller frågan om den kaskadkopplade kedjehastighetsregulatorn är överflödig är
det intressant att se hur systemet svarar på en stegändring av hastighetsreferensen. Figur
26 visar detta förlopp genom mätdata från Slipverk 9.

Figur 26 Hastighetsreferens och motorsvar på slipverk

Detta belyser att svarstiderna för hastighetsändringen ligger på cirka 3 sekunder vilket
får anses som normalt för den sortens frekvensomriktardrifter som används i detta fall.
Det går med andra ord att hävda att det är överflödigt att ha en implementerad
hastighetsregulator i styrsystemet. En ytterligare anmärkning angående Figur 26 är att
diagrammet visar att frekvensomriktaren behöver offsetjusteras. Detta påverkar
emellertid inte systemets förmåga att reglera processen i någon större utsträckning.

Enligt Ekvation 10 är förhållandet mellan kedjehastighet och effekt relativt linjärt inom
arbetsområdet. Figur 27 visar att det går att bekräfta detta antagande genom mätningar.
Att mätdataserie 1 och 2 har olika lutning trotts att de är registrerade på samma slipverk
förklaras av att de är upptagna vid olika tillfällen på stenskärpecykeln. Se Bilaga G för
MATLAB-kod.
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Figur 27 Effekten mot kedjehastigheten

Mätdataserie 1 har vid mättillfället den statiska förstärkningen 0.111 gånger och
mätdataserie 2 som är tagen tidigare på skärpecykeln har förstärkningen 0.073 gånger.
Processen har som denna graf visar olika statisk förstärkning beroende på var på
skärpecykeln som mätdata är registrerad.

En parametrisk modell av överföringsfunktionen från kedjehastighet till huvudmotorns
effekt kräver följande förutsättningar vid identifieringen. Utgångspunkten är att
processen är styckvis linjär kring aktuell arbetspunkt, därmed går det att begränsa
identifieringen till linjära modeller med olika ordningstal. Att bygga en olinjär modell
kan vara komplicerat och kanske också onödigt avancerat för ändamålet med denna
processidentifiering. Styrsystemet får inte vara återkopplat när in- och utsignalerna
mäts. Detta åstadkoms genom att ställa in PIDCON-regulatorn för manuell styrning.
Den insignal som skall excitera systemet bör vara rik på frekvensinnehåll så att alla
dynamiska egenskaper kan framträda. Stegsprång med högsta möjliga derivata uppfyller
detta krav. Modellen som tas fram på detta sätt gäller enbart vid aktuell stenskärpa och
under de driftbetingelser som rådde då mätdatamängden loggades. Slutligen är den
parametriska modellen framtagen med hjälp av minsta kvadratmetoden [12]. Se Bilaga
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H för MATLAB-kod. Figur 28 visar en jämförelse mellan verklig uppmätt signal och
svar från den modell som tagits fram när insignalen är den som visas i diagrammet.

Figur 28 Modellsvar jämfört med uppmätt svar på insignal

Modellsvaret ”passar” till 72 % vilket betyder att det är relativt representativ för
processen.

En ickeparametrisk analys av processen visas i Figur 29. Där visas processens stegsvar
som tagits fram genom en beräkning av autokorrelationsfunktionen. En jämförelse med
den parametriska modellen visar att överensstämmelsen är relativt god.
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Figur 29 Effektsvar på ett enhetssteg

Ekvation 15 visar överföringsfunktionen. Det är en första ordningens modell med en
statisk förstärkning på cirka 0.11 gånger och en tidskonstant på cirka 17 sekunder.
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Ekvation 15 Processens överföringsfunktion då kedjehastighet är insignal och effekt är utsignal

Att studera denna överföringsfunktion i frekvensplanet visar att det finns möjlighet att
skärpa regleringen. Se Figur 30. För MATLAB-kod se Bilaga I.
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Figur 30 Bodediagram från effektmodellen för slipverksprocessen

Bodediagrammet visar att amplitud- och fasmarginal erbjuder rum för både förstärkning
och integrering av framkopplingen.

Mätdataserie 1 har också använts för att visa det statiska förhållandet mellan den
specifika energin och kedjehastigheten.
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Figur 31 Specifik energi mot kedjehastigheten

Överensstämmelsen mellan modellen i form av en matematisk funktion och mätdata är
mycket god. På detta vis bekräftas den statiska karaktäristiken mellan kedjehastighet
och specifik energi.

En parametrisk modell av överföringsfunktionen från kedjehastighet till den specifika
energin kräver samma förutsättningar som modellen av effektprocessen. Figur 32 visar
en jämförelse mellan verklig uppmätt signal och svar från den modell som tagits fram
när insignalen är den som visas i diagrammet.
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Figur 32 Modellsvar jämfört med uppmätt svar på insignal

Modellen är av första ordningen och modellsvaret ”passar” till 61 % vilket betyder att
den är mindre representativ än effektmodellen. Orsaken är att denna funktion innehåller
ickelinjära element.

En ickeparametrisk analys av den specifika energiprocessen ger stegsvaret i Figur 33.
Överensstämmelsen är relativt god även om början på stegsvaret skiljer sig markant.
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Figur 33 Specifik energisvar på ett enhetssteg

Överföringsfunktionen för modellen visas i Ekvation 16. Det är en första ordningens
modell med en statisk förstärkning på cirka -0.26 gånger och med en tidskonstant på
cirka 25 sekunder.
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Ekvation 16 Processens överföringsfunktion då kedjehastighet är insignal och specifik energi är
utsignal

Den specifika energin har omvänt svar på kedjehastigheten. Det betyder att vid en
ökning av kedjehastigheten så minskar den specifika energin i processen och vise versa.
Att studera denna överföringsfunktion i frekvensplanet visar att det finns möjlighet att
skärpa regleringen. Se Figur 34.
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Figur 34 Bodediagram från specifik energimodellen för slipverksprocessen

Bodediagrammet visar att amplitud- och fasmarginal erbjuder rum för både förstärkning
och integrering av framkopplingen.

De båda modeller som är framtagna vid denna identifiering kan lämpligen användas för
att ta fram parametrar för en regulator. Metoden för att göra det kommer inte att dryftas
här.

5.3 Dataanalys genom WinMOPS
WinMOPS är en Windowsapplikation från Kvaerner Chemetics som används för att få
tillgång till data från en MOPS-servrer. MOPS står för ”the Mill wide information and
OPtimization System” och är ett system som processar data som hämtats från
processdatanätverket till en server. Tidsupplösningen av processdata i MOPS är som
bäst 1 minut. Eftersom MOPS innehåller data som kan vara flera år gammal finns
information tillgänglig för verifieringen av resultaten vid till exempel optimering. Det är
för detta ändamål som WinMOPS används i denna rapport.

6 Åtgärder och resultat
I detta projekt ingår att praktiskt pröva något eller några av förslagen till åtgärder för
optimeringen. Av de förslag som finns är tre implementerade i det befintliga
styrsystemet för Slipverk 8 och 9. För det första är alla förekomster av ”mixeffekt” i
programmet för reglering borttagna. Ett antal filtertidskonstanter och mätområden som
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inte är konsekventa har också korrigerats så att signalbehandlingen är enhetlig och
relevant. För det andra är en rampgenerator införd för styrsignalen. Slutligen så är en
funktion för gain scheduling införd för förstärkningsparametern på effektregulatorn.

Undersökningar av data i WinMOPS visar att effektreglering med dessa åtgärder
avsevärt förbättrar konstanthållandet av effekten. Se Figur 35 som visar
effektvariationerna när kedjehastigheten är konstant. Standardavvikelsen är 0.16 MW
vid denna driftform. Se Bilaga J för MATLAB-kod.

Figur 35 Standardavvikelsen hos effektsignalen då kedjehastigheten är konstant

Se Figur 36 som visar effektvariationerna när effektregleringen är inkopplad.
Standardavvikelsen är 0.0065 MW vid denna driftform.
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Figur 36 Standardavvikelsen hos effektsignalen då man reglerar mot konstant effekt

Avvikelsen vid effektreglering är enligt denna uppskattning cirka 25 gånger mindre.

Det som denna jämförelse visar är att effektregleringen på ett effektivt sätt förbättrar
regleringen.

7 Slutsatser
En stor del av projekttiden har gått åt till att samla in information om denna speciella
process och att med utgångspunkt ifrån mätdata utföra en identifiering. Även
rapportskrivning och verifiering är tidskrävande aktiviteter. Eftersom ”Sliperiet” ingår i
den totala produktionskedjan på bruket har alla försök och undersökningar gjorts med
hänsyn till produktionen. Det innebär att experiment och programmering har fått vänta
på tillfällen då produktionen inte störts i någon större utsträckning.

Inventeringen visar att det på grund av begränsningar i funktionaliteten i processen finns
många reglertekniska svårigheter. De största enskilda störningarna tycks vara svagheter
i spritsvattensystemet och problem som härrör ifrån hur vedstockarna ligger i
kedjeschaktet. Så länge dessa problem kvarstår kommer de att utgöra ett starkt störande
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inslag i produktionen även om en optimering av styrsystemet genomförs. Ett
reglersystem för en process med de förutsättningar som erbjuds i ett kedjeslipverk har
tydliga begränsningar ifråga om vad det kan utföra. Det finns bara en styrsignal och två
mätsignaler som lämpar sig för regleringen. Det finns alltså inget ”fast grepp” om
processen på det sätt som det finns för till exempel en tryckslipstol. En optimering av
styrsystemet kommer att bidra till ökad kvalitet och produktion men med tanke på
målsättningen för ”Sliperiet” bör även andra åtgärder realiseras. Undersökningen
avslöjar också att det i styrprogrammet finns fel ur signalbehandlings- och styrteknisk
synpunkt. Dessa bör naturligtvis åtgärdas för att skapa så bra förutsättningar som
möjligt.

7.1 Analys av resultat
Resultatet av detta projekt kan betraktas som ett underlag för rekommendationer av
ytterligare åtgärder. Underlaget är framtaget efter undersökning av de
beräkningsunderlag och modeller som beskriver processen. Det innefattar också en
processidentifiering där parametriska och ickeparametriska identifieringar har bringat
ljus över problematiken. Några åtgärder har prövats i systemet och dessa kräver
ytterligare utvärdering och intrimning för att slutgiltigt kunna befästas som prestanda
höjande.

7.2 Rekommendationer till fortsatt arbete
Det är möjligt att rekommendera ett antal åtgärder för effektstyrningen i ”Sliperiet”. Här
följer dessa rekommendationer:

� Ändra strukturen på regleringen så att växlingar mellan driftformer inte stör
processen.

� Begränsa hastighetsökningen av kedjematningen i PC-programmet.

� Inför en funktion som justerar regulatorparametrarna så att de är optimerade till
aktuell stenskärpa.

� Korrigera alla förekomster av tveksam signalbehandling och inkonsekvent
parameterinställning.

� Tag bort alla beräkningar för rapporter och presentation som inte är absolut
nödvändiga eller som är tveksamma på grund av dess stora osäkerhet.

� Se till att strömriktarna och frekvensomriktarna hanterar varvtalsreglering av
kedjemotorn.

� Använd systemresurserna i det kraftfullare styrsystemet AC450 som skall
installeras under år 2003 till att ta in mer processdata, till exempel flödesmätning
av spritsvattnet till enskilda slipverk. Använda funktionselementet PIDCONA
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som följer med AC450 till att hantera det förhållandet att processens dynamik
förändras med stenskärpan.

� Spritsarna har dålig verkningsgrad på slipverken. Lämplig åtgärd är att
modernisera dessa.

� Om flödesmätning installeras för varje enskilt slipverk kan denna signal
tillsammans med de befintliga temperatur- och effektsignalerna användas som
ett bidrag till bestämning av nettoeffekt det vill säga den effekt som tillförs
processen.

� Inför aktiv styrning av det totala effektuttaget i ”Sliperiet”. Genom denna åtgärd
kan ett maximalt börvärde för de enskilda slipverken bestämmas och på så vis
förhindra att fabrikens totala effektförbrukning överskrids.
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Förteckning över bilagor
A. MATLAB-kod för beräkning av ”mixeffekt”

B. MATLAB-kod för beräkning av det statiska sambandet mellan kedjehastighet, effekt
och specifik energi

C. MATLAB-kod för simulering av rampgenerator

D. MATLAB-kod för fastställande av samplingstid

E. Argus FFT-diagram från mätning av effektsignalen

F. MATLAB-kod för bearbetning av mätdata som visar det statiska förhållandet i
effektprocessen

G. MATLAB-kod för bearbetning av mätdata som visar det statiska förhållandet mellan
kedjehastighet, effekt och specifik energi

H. MATLAB-kod för modellframtagning genom minsta kvadratmetoden

I. MATLAB-kod för bodediagram från modeller

J. MATLAB-kod för validering av WinMOPS-data


