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Abstract 

This thesis is part of the project MODPULP which is a collaboration 

between Boliden and Luleå University of Technology. The goal is to 

simulate the contents of rotating mills which grind ore in the mining 

industry. 

The task of the thesis has been to develop a measurement system for 

measuring the power input to the contents of a mill during grinding. 

This has been implemented by building on an existing lab mill. The 

mill has been equipped with a new measurement system with 

associated software for data processing and calibration. 

The input power is calculated from the torque and rotational speed. 

The experiments which have been conducted show that the system is 

capable of measuring both the torque and rotational speed with good 

accuracy. Theoretical calculations and experiments suggest an 

uncertainty in the average torque of ±0.2 Nm (corresponding to about 

±2 %). For speed measurement uncertainty is negligible. 

In addition to being used by Boliden for ongoing laboratory 

experiments, the aim is also to use data from the equipment to 

validate simulation results from MODPULP. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete är en del av projektet MODPULP som är ett 

samarbete mellan Boliden och Luleå tekniska universitet. Målet är 

att simulera innehållet i de roterande kvarnar som mal malm inom 

gruvindustrin. 

Uppgiften i examensarbetet har varit att ta fram en mätutrustning 

för att mäta den effekt som tillförs till innehållet i en kvarn under 

malning. Detta har genomförts genom att utgå från en befintlig 

labbkvarn och till denna utveckla ett nytt mätsystem med 

tillhörande mjukvara för databehandling och kalibrering. 

Den tillförda effekten beräknas utifrån uppmätt vridmoment och 

varvtal. De försök som har genomförts visar att systemet klarar av 

att mäta både vridmoment och varvtal med god noggrannhet. 

Teoretiska beräkningar samt genomförda försök antyder en 

mätosäkerhet för mätning av medelvridmomentet av ±0,2 Nm 

(motsvarande ca ±2 %). För varvtalet är mätosäkerheten försumbar. 

Förutom att utrustningen ska användas av Boliden för löpnade 

laboratorieförsök, är målet i förlängningen att mätdata från 

utrustningen ska användas i MODPULP för att validera 

simuleringsresultat. 
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Förord 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som har 

genomförts som sista del i min utbildning till civilingenjör i 

maskinteknik vid Luleå tekniska universitet.  

Arbetet har genomförts som en del i ett samarbetsprojekt mellan 

Boliden och LTU. Arbetet har till största del genomförts på Bolidens 

pilotverk i Boliden utanför Skellefteå. Examensarbetet omfattar 

20 veckors heltidsarbete och har genomförts under våren och 

sommaren 2011. 

Målet med examensarbetet är att studenten självständigt ska 

tillämpa förvärvade kunskaper från utbildningen genom att utföra 

ett projekt och dra egna slutsatser. 
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September 2011 

 

 

Jan Stener 
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1. Inledning 

I ett tidigare projekt på Boliden Mineral AB gjordes undersökningar 

av olika matematiska modeller för att beräkna nötning och 

effektbehov i processer runt malning (Isaksson, 2005). Som en del i 

det projektet genomfördes även försök att mäta den energi som 

behövs för att mala en viss mängd malm en viss tid. Av olika 

anledningar blev inte resultaten från dessa försök tillräckligt bra. 

Uppgiften i detta examensarbete har varit att ta fram en ny 

mätutrustning för att med god noggrannhet mäta den energi som 

tillförs innehållet i en kulkvarn i labbskala under malning. Projektet 

har alltså bestått av konstruktion och kalibrering av ett mätsystem 

samt att genomföra ett antal mätningar och studera olika 

parametras påverkan på mängden tillförd energi. 

Examensarbetet har genomförts som en del i ett projekt där Boliden 

och LTU samarbetar för att skapa realistiska modeller av samspelet 

mellan charge och infodring i roterande trumkvarnar (MODPULP). 

Robusta och realistiska modeller är viktiga för optimering av 

malningsprocessen men också för utveckling av framtida 

mineralprodukter.  

Boliden är ett ledande europeiskt metallföretag med huvudinriktning 

på zink och koppar. Boliden arbetar med malmen hela vägen från 

prospektering via anrikning till smältverket. Boliden har ca 

4400 medarbetare och en omsättning på ca 37 miljarder per år. 
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2. Anrikning 

Den process där värdefulla ämnen tas tillvara ur berg som tagits upp 

ur berggrunden kallas anrikning. Den del av berggrunden ur vilken 

det anses lönsamt att utvinna metaller eller andra ämnen kallas 

malm. Mängden malm ökar i världen idag, trots att det hela tiden 

bryts enorma mängder malm i gruvorna. Detta beror på att när 

mineralpriserna stiger och gruvindustrin blir effektivare ökar 

mängden berg som med förtjänst kan användas för utvinning av 

metaller eller andra värdefulla ämnen. Med tiden förbrukas de 

rikaste malmfyndigheterna i världen och kvar blir de mindre rika 

malmerna. Då ökar kraven på anrikningsprocesserna. 

I de flesta av Bolidens gruvor bryts malmer som innehåller flera 

olika metaller. Dessa går inte att smälta direkt, utan gråberg, 

mineraler och metaller måste skiljas från varandra först. Från själva 

gruvan kommer vanligtvis grovkrossad malm till anrikningsverket. 

Det första som händer är att malmen krossas ner till ca 300 mm och 

mindre. Malmen passerar sedan ett antal kvarnar för att malas ner 

till ett mycket fint pulver, mindre än 45 µm. Detta görs för att 

mineralkornen ska frigöras från gråberget. Efter malning följer 

vanligtvis selektiv flotation, gravimetrisk separation eller lakning. 

Under malningen blandas malm med vatten. Slammet som bildas 

kallas för pulp. Vid selektiv flotation blandas pulp med kemikalier 

samtidigt som luftbubblor pumpas in genom blandningen. 

Kemikalierna har till uppgift att göra så att ett mineral i taget 

fastnar vid luftbubblorna och följer med upp till ytan som ett skum.  

Vid gravimetrisk separation skiljs mineral från gråberg genom att 

utnyttja att de olika kornen är olika tunga, med samma princip som 

vid vaskning av guld. Gravimetrisk separation används när malmen 

innehåller större korn av just guld. 

I den process som kallas lakning används starka kemikalier för att 

lösa upp den metall som finns i pulpen. Lakning används för att ta 

tillvara på ädelmetaller. 

Boliden producerar idag i huvudsak fyra olika koncentrat: koppar-, 

bly-, zink och guldkoncentrat. Koncentraten filteras och torkas och är 

sedan färdiga för transport till smältverk för de avslutande stegen i 

förädlingsprocessen. 
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2.1. Malning 

Den process som omvandlar malm från gruvan till fint pulver kallas 

malning. Det finns många olika tekniker får att uppnå önskat 

resultat, ofta används två eller tre olika steg med olika teknik för att 

på ett effektivt sätt mala malmen. De använda metoderna beror på 

den aktuella malmens egenskaper, ingående storlek och önskad 

utgående storlek med mera. 

Inom gruvindustrin är kvarnar som består av en stor roterande 

cylindrisk trumma mycket vanliga. Där får malm, vatten och ibland 

även större stålstycken tumla runt tills önskad nermalning har 

uppnåtts. Figur 1 visar hur mindre partiklar krossas av stålkulor i 

en laboratoriekvarn. 

För att se till att innehållet i kvarnen följer med ordentligt när 

trumman roterar sitter så kallade lyftare med jämna mellanrum på 

kvarnens insida, se t.ex. figur 3. För att ytterligare skydda mot 

nötning är resterande delar av kvarnens insida täckt av utbytbara 

stål- eller gummistycken; den så kallade infodringen. 

 

Figur 1. Krossning mellan stålkulor och kvarnvägg i kulkvarn. Kulorna på 

bilden har lyfts upp av kvarntrummans rotation och kastats ner mot botten av 

trumman. Här håller kulorna precis på att krossa malgods. (Both, 1966). 

2.1.1. Stångkvarn 

Stångkvarnar används vanligen för grovmalning. Stångkvarnar fylls, 

förutom med malm och vatten, även med långa stålstänger. 

Innehållet i kvarnar brukar kallas charge. Stängerna ska bara vara 

något kortare än kvarnens längd så att de inte kan vridas inuti 

kvarnen. Stångkvarnar känns igen på att de är långsmala; längden 

är ungefär 1,5 gånger så lång som diametern. Stångkvarnar är bra 

för att krossa de grövsta partiklarna, och på så vis skapa en jämn 

storleksfördelning.  
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2.1.2. Kulkvarn 

Malm som malts i en stångkvarn skickas normalt vidare för 

finmalningen i en kulkvarn. Principen är den samma som för 

stångkvarnen, men här används kulor istället för stänger, se figur 2. 

Kulkvarnar känns igen på att kvarntrummans diameter är ungefär 

densamma som dess längd. Kvarnen är effektivast när den är fylld 

med mellan 30 % och 50 %, d.v.s. har en fyllnadsgrad av 30-50 %. 

 

Figur 2. Labbkvarn fylld med en specialcharge bestående av endast stålkulor. 

Fyllnadsgraden är ca 25 %, trumman är ø300 mm och kulorna ø13 mm. 

I produktionskvarnar matas materialet in i enda änden och ut i den 

andra. Genom att ändra på utmatningsfunktionen går det till viss 

del att styra hur länge olika fraktioner ska malas i kvarnen. För att 

beskriva hur kvarninnehållet rör sig när kvarnen roterar används 

några olika begrepp, se figur 3. 

 

Figur 3. Begrepp inom malning med roterande kvarn. Figur efter Tano (2005). 

Pulpen med låg viskositet kommer inte helt att följa resten av chargen.  
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Beroende på hur fort kvarnen roteras kommer olika mycket av 

chargen att kastas ut från chargeskuldran för att sedan landa vid 

chargetån. Högre hastighet ger en mer krossande malning, se figur 4. 

 

Figur 4. Chargerörelser i kulkvarn. Till vänster syns att det högre varvtalet gör 

att malkropparna kastas ut i luften inuti trumman. (Boliden mineral ab, 2003) 

2.1.3. Autogenmalning 

Autogenmalning används mycket inom Boliden och ersätter 

stångkvarnar och/eller kulkvarnar. Autogen malning betyder att 

malmen får mala sig själv. Istället för att krossa större malmstycken 

skickas de in i kvarnen och används som malkroppar. 

För att denna typ av malning ska fungera krävs vissa egenskaper 

hos malmen, t.ex. måste malmen vara såpass hård att inte de större 

malmstyckena slås sönder för fort. Om detta händer avstannar i 

princip malningen. Det finns olika sätt att mata en kvarn som jobbar 

med autogenmalning. Variationen går ut på att olika fraktioner av 

malmen sorteras ut och sparas eller krossas, för att sedan läggas 

tillbaka i kvarnen i ett senare steg. 

En annan vanlig variant kallas semiautogenmalning (SAG). Denna 

är ett mellanting mellan kulmalning och autogenmalning och 

används när malmen inte helt lämpar sig för autogenmalning. För 

att förbättra resultatet tillsätts här en liten del stora stålkulor som 

hjälper de större malmstyckena med malningen. 
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2.1.4. Andra typer av kvarnar 

Inom gruvindustrin har dessa stora roterande trummor länge varit 

de vanligaste kvarnarna. Detta beror på deras enkla och robusta 

konstruktion och enkla underhåll. Detta är viktigt eftersom malm är 

tungt och hårt och sliter mycket på utrustningen. Nackdelen är att 

effektiviteten är låg; endast några procent av den tillföra energin går 

åt till att skapa nya ytor, d.v.s. sönderdela malmen.  

På andra områden, som t.ex. mat- och medicinindustrin, är andra 

typer av kvarnar vanligare. Idag kan dessa alternativa tekniker 

främst användas för finmalning och extrem finmalning när det 

handlar om malning av bergmaterial. 

Det pågår forskning för att hitta nya torra, energieffektivare 

tekniker för finmalning och klassering (MinBaS II, 2009). 

Undersökningar visar att nyutvecklade tekniker, som 

omrörningskvarnar, kräver 30 % mindre energi vid finmalning och 

upp till 50 % mindre vid extrem finmalning i jämförelse med 

konventionell teknik (Thomaeus, 2005). 

HPGR (High pressure grinding rolls) 

I HPGR krossas materialet mellan två stora valsar, se figur 5. En av 

valsarna är fast och den andra kan flyttas av hydraulikcylindrar. 

Cylindrarna ser till att materialet pressas med över 50 MPa. Idén 

med tekniken är att trycket ska göra så att materialet spricker i 

korngränserna. HPGR kan användas istället för SAG-malning. 

 

Figur 5. HPGR-malning. Figuren visar hur malm matas ner mellan 

de två valsarna. Figur efter Alexander (2007). 
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Rörverkskvarn 

I rörverkskvarnar sitter omrörare i kvarnens nedre del som blandar 

och maler pulpen. I kvarnens övre del sitter speciella filter som 

endast släpper igenom de färdigmalda partiklarna, se figur 6. 

Omrörarna är konstruerade så att pulpen cirkulerar inuti kvarnen 

så att alla partiklar ges möjlighet att passera filtren. 

 

Figur 6. Omrörningskvarn från Metso minerals. 

Figur efter Metso minerals (u.å.) 

Vibrationskvarn 

Vibrationskvarnar fungerar i princip som en kvarn med roterande 

trumma, men här vibrerar trumman kraftigt istället. Se figur 7. Det 

är vibrationerna i chargen som ger sönderdelning. Största skillnaden 

mot en roterande kvarn är att partiklarnas acceleration kan bli 

mycket högre; i en roterande kvarn accelereras innehållet endast av 

tyngdaccelerationen. Dessa kvarnar är extra lämpliga om chargen 

både ska malas och blandas samtidigt. 

 

Figur 7. Vibrationskvarn från Aubema crushing technology. 

Malning sker i den övre och undre kammaren, i mitten sitter en 

roterande excentrisk vikt. Figur efter Aubema (u.å.)  
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Jetkvarn 

I en jetkvarn skickas godset in i en cirkulär luftström inuti en 

trumma, se figur 8. Partiklarna i luftströmmen träffas av tryckluft 

från munstycken längs trummans periferi. Detta gör att partiklar 

krockar med varandra och sönderdelas. När partiklarnas massa 

minskar kommer centripetalkraften på partiklarna att minska, och 

partiklarna rör sig mot kvarnens mitt. Tillslut följer de med 

luftströmmen ut ur kvarnen. Med denna teknik går det att styra 

vilken storlek de malda partiklarna ska få och det behövs inte heller 

några malkroppar. 

 

Figur 8. Jetkvarn från Sturtevant. Figur efter Sturtevant, Inc. (u.å). 

Elektrisk sönderdelning 

Två olika varianter av en helt annan teknik beskrivs i figur 9. Här 

används elektrisk energi för att sönderdela mineralen. Den ena 

metoden (t.v. i figuren) använder elektrisk energi för att skapa en 

tryckvåg i det omgivande mediet. Tryckvågen ska i sin tur skapa 

sprickor i mineralkornen. I den andra versionen skickas spänningen 

genom kornen. Med hjälp av kornens olika ledningsförmåga är det 

tänkt att spänningar ska uppstå som leder till delning längs med 

korngränserna. (MinFo, 2002). 

 

Figur 9. Elektrisk sönderdelning av metallförande mineral.  

Figur efter Forssberg (2011).  
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2.2. Effektmodeller 

Till exempel vid design av nya kvarnar är det bra att i förväg kunna 

beräkna vilken effekt en viss kvarn kommer att behöva under 

malning. För detta ändamål har det tagits fram ett antal olika 

modeller, både enkla och mer avancerade.  

Enligt Isaksson (2005) fungerar enkla modeller minst lika bra som de 

mer avancerade modellerna. De problem som samtliga modeller har, 

och som begränsar noggrannheten, är att bestämma samtliga 

ingående parametrar. Till exempel är rasvinkel och chargedensitet 

viktiga parametrar som båda är svåra att mäta med större 

noggrannhet; speciellt i dynamiskt tillstånd. Rasvinkeln är ett 

medelvärde på chargens lutning inuti en roterande kvarn; jämför 

figur 10 och figur 11. Chargedensiteten fås genom att dividera 

chargens vikt med dess volym. 

I figur 10 är kvarnens rotationshastighet angiven som andel av 

kritisk hastighet. Detta är ett normaliserat sätt att ange varvtal på. 

Det kritiska varvtalet är den rotationshastighet då kvarnens 

innehåll börjar centrifugeras. Det kritiska varvtalet (nkrit. i rpm) kan 

beräknas som; 

       
 

 

      

  
     (1) 

där g är tyngdaccelerationen och r är kvarntrummans innerdiameter. 

 

Figur 10. Simulering av charge. Vektorrena visar partiklarnas  

hastighet och riktning [m/s]. Fyllnadsgraden är 25 % och  

73 % av kritisk hastighet har använts (Jonsén, Pålsson, & Häggblad, 2011).  
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2.2.1. Enkel momentarmsmodell 

En enkel modell för att beräkna vilken effekt som kommer att 

tillföras chargen under malning bygger på att chargen ses som en 

solid massa som lyfts upp längs kvarnens sida när denna roterar. 

Genom att uppskatta fyllnadsgrad, dynamisk rasvinkel (α) och 

chargemassa kan ett vridmoment beräknas. Utifrån vridmoment och 

varvtal kan effekt beräknas. 

Fyllnadsgraden (J) kan beräknas genom att jämföra kvarnens och 

chargens volym; 

  
       

      
 . (2) 

Om chargen ses från kvarnändan blir förhållandet mellan chargens 

volym och dess area det samma. Detta tillsammans med att chargens 

area kan ses som ett cirkelsegment gör att fyllnadsgraden kan 

beräknas som; 

  
       

      
 

  

 
          

    
 

 

  
           , (3) 

där vinkeln θ syns i figur 11. 

Utifrån fyllnadsgraden (J) och trummans radie (r) kan avståndet 

mellan trummans centrum och chargens tyngdpunkt beräknas; 

  
       

   
. (4) 

Det vridmoment som hela tiden måste tillföras för att hålla chargen 

uppe kan beräknas som; 

              (5) 

där m är chargens massa, g är tyngdaccelerationen och α är den 

dynamiska rasvinkeln: 

 

Figur 11. Enkel momentarmsmodell. Figur efter Isaksson (2005). 
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En fullständig förklaring finns i Isaksson (2005). Denna modell kan 

antas fungera bäst vid kvarnhastigheter en bit under den kritiska 

hastigheten. Vid denna rotationshastighet kommer chargen delvis 

att börja centrifugeras. Detta tar modellen inte hänsyn till. 

2.3. Malbarhet 

Malbarheten är ett mått på hur mycket energi som behövs för att 

mala malm från en partikelstorlekt ner till en mindre storlek. För att 

uppskatta malbarheten finns idag några mer eller mindre vanliga 

metoder, mer om dessa längre ner. Först beskrivs de fenomen som 

ger malning. 

2.3.1. Sönderdelning 

Det finns i teorin fyra olika fenomen som verkar i en kvarn för att 

mala ner malmen: 

 Krossning 

 Kollision 

 Skavning 

 Nötning 

Med kollision menas att en malmkropp kolliderar med en annan 

malmkropp eller med kvarnväggen med så hög energi att 

malmkroppen komprimeras och sprickor bildas. En mindre 

malmkropp kan även krossas mellan två större kroppar. Krossning 

och kollision sker mestadels vid chargens tå (figur 3). Om 

rörelseenergin inte är tillräcklig för sprickbildning slipas endast små 

partiklar bort från kropparna. Inne i chargen kan motsvarigheten till 

krossning kallas skavning och motsvarigheten till kollision kallas 

nötning. 

Sambandet mellan energi och nermalning är komplext, och det finns 

många olika teorier. Ett stort problem är troligen att det inte finns 

någon direkt koppling mellan tillförd energi och sönderdelning av 

malmpartiklar. Den tillförda energin går åt till att lyfta och blanda 

chargen, och det mesta av denna energi blir tillslut värme. Endast en 

liten del av energin kommer till nytta genom att sönderdela malmen. 

Indirekt finns dock ett samband; mer tillförd energi, i form av längre 

tid eller högre varvtal (inom vissa gränser), ger mer rörelser i 

chargen. Ökade rörelser ger i sin tur fler chanser till sönderdelning 

och då även ökad sönderdelning. 
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2.3.2. Malbarhetstest 

Malbarheten är ett mått på hur mycket energi som går åt för att 

mala en viss mängd malm från en storlek till en mindre storlek. De 

försök som idag görs för att uppskatta malbarheten hos en viss malm 

bygger på teori i kombination med praktiska försök.  

De slitagetest som används av Boliden går ut på att ett malmprov på 

4-5 kg mals under en viss tid. Sen torkas och siktas chargen. Den del 

som är mindre än 45 µm sägs vara färdigmald och blir den så kallade 

viktminskningen. Ett slitagevärde (KS) beräknas som andelen 

viktminskning per minut. 

Med detta värde som utgångspunkt har sedan en empirisk modell 

tagits fram som kan användas för att omvandla slitagevärdet till ett 

värde för malbarhet. Bolidens definition av malbarhet är mängden 

nybildat fint material < 45 µm per tillförd energi (i kg/kWh). 

Ett annat mått på malbarhet är Bonds arbetsindex. Detta är det 

närmaste som finns till en industristandard. Detta index beskriver 

den energi som går åt för att mala en malm från att 80 vikt% 

passerar en viss siktstorlek, tills att 80 % passerar en annan mindre 

siktstorlek. Bonds arbetsindex är tänkt att beskriva materialets 

motståndskraft mot sönderdelning och beräknas som: 

   
 

  

    
 

  

    

 , (6) 

där W är tillförd energi i kWh/t, P80 är den siktstorlek genom vilken 

80 % av tillförd malm passerar och F80 är den siktstorlek genom 

vilken 80 % av mald malm passerar (Isaksson, 2005). 

2.4. Aktiva mätsystem 

På produktionskvarnar är det ganska enkelt att ta reda på hur 

mycket energi som har förbrukats för att producera en viss mängd 

malprodukt eller metallkoncentrat, i alla fall i genomsnitt över tid. 

Genomsnittlig tillförd elektrisk effekt kan mätas, och produktions-

kvarnar har en ganska stabil elektrisk verkningsgrad; vanligtvis 

ca 90 %. Sen är det bara att jämföra det med de resultat som 

kvarnen presterar i längden för att få en bra uppskattning av 

kvarnens effektivitet. Dock är det svårt att använda dessa data för 

att förbättra processen. Det tar lång tid att få respons på hur en 

ändring påverkar resultatet. 

För produktionskvarnar ligger fokus idag på att övervaka hur bra 

kvarnen arbetar med aktiva mätsystem. Detta för att kunna 

optimera malningen i avseende på åtgång av malkroppar, slitage, 

energiåtgång med mera. Hur bra en process kan övervakas och 

styras beror till stor del av vilka typer av sensorer som finns 
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tillgängliga (Cipriano, 2010). Idag finns sensorer för att registrera de 

flesta förlopp runt malning. Mängden material som matas in i 

kvarnen kan mätas genom att väga transportband och vatten-

tillsatsen kan bestämmas med flödesmätning. Även kvarnens vikt, 

varvtal och elektriska effekt kan mätas med stor noggrannhet. 

Hur effektivt en roterande kvarn maler är dock även starkt beroende 

av fyllnadsgrad och rasvinkel (de Haas & Clermont, 2010). Detta 

påverkar slitage på malkroppar, produktionstakt, energiförbrukning 

och nermalning. Detta är saker som är omöjliga att mäta direkt i en 

arbetande kvarn. För att komma runt problemet och göra tillräckligt 

bra uppskattningar har flera olika tekniker tagits fram. 

Boliden GMS, Grinding measurement system 

GMS är Bolidens egenutvecklade system för mätning av tå- och 

skuldervinkel. Mätningen sker med trådtöjningsgivare i kvarnens 

lyftare, se figur 12. Systemet har använts under många år i kvarnar i 

Aitik och Garpenberg. Systemet ger indata till de optimerande 

kvarnstyrningarna som används där. 

I olika skeden har andra givartyper testats; till exempel har 

konduktivitetsgivare testats för att mäta ledningsförmåga i pulpen. 

Även kraftgivare har använts på en lyftarbult för att uppskatta 

belastningen på en lyftare i ingrepp. 

 

Figur 12. Olika metoder som används för chargemätningar 

i Boliden GMS. Figur efter Viklund (2009). 

Sensomag® 

Sensomag är ett system som har tagits fram av Magotteaux och 

består av en insats som monteras inuti kvarntrumman. Insatsen 

roterar med kvarnen och består av två huvudsakliga delar. En digital 

induktiv givare känner av när stålkulor från chargen kommer i 

närheten av givaren. För att känna av pulpen mäts lednings-

förmågan mellan två elektroder. Givarsignalerna används för att 

beräkna separata tå- och skuldervinklar för charge och pulp. Utifrån 

dessa data kan mängden malkroppar och mängden pulp uppskattas 

(Keshav, de Haas, Clermont, Mainza, & Moys, 2011). 
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Millsense® 

Millsense kallas ett annat system som har tagits fram av Outotec. 

Systemet arbetar genom att noggrant analysera den elektriska ström 

som förbrukas av kvarnens drivmotor. Information om chargen fås 

genom att analysera små strömvariationer som skapas när lyftarna 

går i ingrepp med chargen. Till exempel fyllnadsgrad och charge-

vinklar kan uppskattas med denna utrustning (Outotec, 2009). 

Electric ear 

Metso minerals har ett system som analyserar det ljud som en kvarn 

skapar under drift för att få information om driftsförhållanden. 

Electric ear kallas systemet och består av en mikrofon som 

registrerar ljud från kvarnen. Generellt betyder en hög ljudnivå att 

fyllnadsgraden är för liten och en låg ljudnivå att fyllnadsgraden är 

för stor. Genom att först hitta den optimala ljudnivån, och sedan få 

systemet att försöka hålla denna kan kvarnens driftparametrar 

optimeras (Metso minerals industries, u.å.). 

Impactmeter 

Ett fjärde system levereras av FLSmidth minerals och arbetar även 

det genom att analysera ljud från kvarnen. Impactmeter analyserar 

ljudet för att registrera kollisioner mellan malkroppar och kvarnens 

infodring. Genom att minimera dessa kollisioner kan infodringens 

och malkropparnas livslängd maximeras (FLSmidth, u.å.). 

2.4.1. Avancerad processtyrning 

För att göra full nytta av dessa sensorer krävs även ett avancerat 

styrsystem. Idag utvecklar ett antal olika företag produkter för 

processtyrning inom mineralanrikning (Cipriano, 2010). 

Systemens syfte är att kombinera information från flera olika 

sensorer för att skapa en pålitlig bild av vad som händer inuti 

kvarnen, och hur den bör styras på bästa sätt. Eftersom vissa 

parametrar är mycket svåra att mäta exakt används avancerade 

algoritmer för att försöka kompensera för detta. 
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3. Utveckling av mätutrustning 

Den grundläggande uppgiften i projektet har varit att mäta effekt. 

För detta ändamål används i vanliga fall någon form av bromsbänk. 

Principen för att mäta effekt är enkel; tre storheter mäts och sedan 

beräknas effekten med följande samband; 

Effekt [W]    π   Kraft [N]   Sträcka [m]   Varvtal [s-1]. (7) 

Varvtal och sträcka går i de allra flesta fall att, med relativt enkla 

medel, mäta med bra noggrannhet. Noggrannheten hos mätningar av 

effekt begränsas vanligtvis av noggrannheten i kraftmätningen till 

mellan ±0.25% och ±1% (Garshelis, 1999). Av denna anledning 

kommer fokus i denna del av rapporten att ligga på mätning av 

vridmoment. 

3.1. Vridmomentmätning 

Vridmoment kan mätas på många olika sätt, men rent principiellt 

finns det inte lika många alternativ. Här följer en beskrivning av 

några av de vanligaste alternativen. 

Det mest direkta sättet att mäta vridmoment är att, precis som i 

definitionen ovan, mäta kraft, sträcka och varvtal. Ett sätt att göra 

detta är att antingen lagra motorn eller lasten så att den kan rotera 

fritt. Sen fästs ett momentstag till någon form av kraftmätare, se 

figur 13. Ett vanligt sätt att använda en liknande uppställning är 

som bromsbänk för motorer. Då kopplas motorn in på den sida som 

är märkt "last" och "Motor och växellåda" byts ut mot någon form av 

broms. 

 

Figur 13. Principskiss av uppställning för att mäta vridmoment. 

Med denna uppställning kommer det vridmoment som tillförs till 

lasten och till lagringen mellan drivaxel och stativ att mätas. Detta 

är inte helt optimalt, men det är möjligt att kompensera för 

lagerfriktionen under kalibreringen av utrustningen. 
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Ett annat sätt att mäta vridmoment är genom att mäta 

förvridningen av ytan på en drivande axel. Detta görs genom att 

montera trådtöjningsgivare på en del av axeln, som i figur 14. Genom 

att jämföra givarutslaget mot olika statiska vridmoment kan givaren 

kalibreras. En stor nackdel med denna metod är att det ofta är svårt 

att få en pålitlig överföring av signalen genom släpringarna. Ett 

alternativ till släpringar är att överföra signalen med trådlös 

kommunikation och använda batterier eller en generator för att 

driva systemet. 

 

Figur 14. Trådtöjningsgivare på drivande axel. Släpkontakter leder signalen 

från den roterande axeln. Figur efter Garshelis (1999). 

Ett alternativ som eliminerar släpringarna är att använda två 

tandskivor som i figur 15. Genom att mäta fasskillnaden mellan de 

två skivorna kan förvridningen beräknas. Förvridningen kan sedan 

kopplas till pålagt vridmoment. 

 

Figur 15. Tandskivor monterade på drivande axel. Figur efter Garshelis (1999). 

Andra mer teknisk avancerade metoder använder magnetfält för att 

beröringsfritt mäta förvridningen hos en drivande axel. Två exempel 

visas i figur 16. 

 

Figur 16. Sensorer som känner av magnetfält. Figur efter Garshelis (1999).  
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3.2. Utgångsläge 

Vid tidigare effektmätningar som gjorts på Boliden i labbskala har 

en uppställning liknande den som kan ses i figur 17 använts 

(Lindvall, 2005). En ståltrumma (ø190 mm, längd=240 mm) 

placerades på två gummiklädda rullar. En av rullarna drevs av en 

elmotor och den elektriska effekten mättes. 

Dock fanns det stora problem med denna metod som gjorde att 

mätdata inte gick att använda. Den uppmäta tomgångseffekten var i 

storleksordningen 200 W och den teoretiska nyttoeffekten var runt 

10 W. Den jämförelsevis höga tomgångseffekten berodde antagligen 

till stor del på friktion mellan gummirullarna och kvarntrumman. 

  

Figur 17. Labbkvarn som användes för effektmätningar. Kvarntrumman 

till höger i figuren roterar på två roterande gummirullar. En av rullarna  

drivs med en varvtalsstyrd elmotor. 

Lindvall (2005) beskriver även tre alternativa metoder för att mäta 

den effekt som tillförs till chargen under malning. Alternativ 1 går ut 

på att montera kvarntrumman inuti en befintlig större labbkvarn. 

Denna kvarn, se figur 18, har redan effektmätning och skulle 

eventuellt kunna användas utan modifieringar. 

 

Figur 18. Alt. 1: Befintlig labbkvarn (Sala international, 1981) och maskinskylt.  
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Alternativ 2 beskrivs som en variant på den metod som används i 

labbkvarnen från dåvarande Sala international, fortsättningsvis 

”salakvarnen”. Här är det tänkt att kvarntrumman ska hänga fritt i 

drivaxeln. Motorn sitter monterad på en ställning som är upphängd 

på fyra lastceller, se figur 19. Genom att jämföra belastningen på 

lastcellerna parvis kan både vridmoment och chargevikt uppskattas. 

 

Figur 19. Alt. 2: Kvarntrumman är upphängd i drivaxeln. Motorn är i sin tur 

fastsatt på en ram som ligger på fyra lastceller. Figur efter Lindvall (2005). 

Det tredje och sista alternativet som beskrivs är att använda den 

befintliga labbuppställningen och placera ett antal lastceller under 

bordet. Med tre lastceller (A-C i figur 20) kan det tillförda 

vridmomentet beräknas utifrån tyngdpunktsförskjutningen när 

kvarnen arbetar. 

 

Figur 20. Alt. 3: Kvarntrumma på befintligt bord med rullar. 

Under bordet placeras 1-4 lastceller. Figur efter Lindvall (2005). 

I teorin är det liten skillnad mellan de olika metoderna. En fördel 

med alternativ 2 och 3 är att chargevikten också kan mätas. I 

alternativ 2 blir det dock mer av en uppskattning eftersom det 

egentligen blir ett moment som mäts, och chargen måste antas ha 

tyngdpunkten centrerad i kvarnen.  

En nackdel med alternativ 2 och 3 är att givarna belastas med hela 

uppställningen vikt vilket kommer att göra det svårare att få bra 

mätnoggrannhet. När kvarnen körs kommer en del av chargen att 

lyftas upp längs kvarnens insida, då flyttas tyngdpunkten och 

trycket ökar något på givare A och minskar något på B och C. Dock 

kommer den viktförändring som motsvarar tillfört vridmoment 

endast motsvaras av en liten del av givarens mätområde.  
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3.3. Kravspecifikation ny mätutrustning 

Nedan ses den kravspecifikation som gällde den nya mätutrustning 

som skulle byggas inom aktuellt projekt. Detaljer har ändrats under 

projektets gång, men annars är detta de krav som har gällt genom 

projektet. 

Bland annat har trummans storlek ändrats. Från början var tanken 

att trumman skulle ha samma storlek som den trumma som 

användes vid tidigare försök; ø190 mm, längd=240 mm. Senare 

bestämdes att en större trumma skulle användas eftersom denna 

antogs ge bättre noggrannhet i mätningarna. 

Mekaniska krav 

 Innerdiameter: 300 mm, längd: 450 mm. 

 Utbytbara lyftare, ca 8 st. 

 Vattentät trumma. 

 Enkel påfyllning och tömning. 

 Möjlighet att balansera kvarnen. 

 Ställbart varvtal, 10 – 150 % av kritiskt varvtal. 

Utrustning för datainsamling 

 Datainsamling med NI cRIO-9073. 

 Databehandling i Labview. 

Krav på datainsamling 

 Vridmomentmätning, fel < 1 %. 

 Varvräknare, fel < 0,5 %. 

 Återkoppling av varvtal till varvtalsstyrning. 

Önskvärd datainsamling 

 Nolläge 

 Chargemassa 

 Uppskattning av chargevinklar 

3.4. Koncept 

När kraven på den nya mätutrustningen i stort var klara började 

arbetet med att ta fram olika koncept för hur uppgiften skulle kunna 

lösas. De sex koncepten som togs fram beskrivs nedan. 
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3.4.1. Koncept 1: Liknande salakvarnen 

Det första konceptet är mycket likt den befintliga salakvarnen, se 

figur 18 . Effekten beräknas utifrån reaktivt vridmoment mellan 

motorpaket och stativ som i figur 13. Den enda principiella 

skillnaden är att motorpaketet är upphängt runt stativet istället för 

direkt i drivaxel, se figur 21. Detta avlastar drivaxeln och kommer 

troligtvis minska lagerfriktionen mellan axel och stativ. En nackdel 

med denna lösning är dock att lagren mellan motor och stativ 

kommer att rotera mycket lite, detta minskar lagrens bärförmåga 

och kan ge upphov till skador på kullagren ("brinelling"). 

 

Figur 21. Koncept 1: Effekten beräknas utifrån den deformation 

som sker av "Plåt med trådtöjningsgivare". 

3.4.2. Koncept 2: Förenklad version av salakvarnen 

Det andra konceptet liknar det första. Den stora skillnaden är 

upphängningen av kvarnens delar. Här är trumma och motorpaket 

upphängda var för sig på ett bord. Detta förenklar stora delar av 

konstruktionen samt ger en mer stabil montering av trumman. En 

nackdel är att det blir svårare att tömma kvarnen. En möjlig lösning 

är att använda en inre trumma som kan monteras inuti en yttre 

trumma, som visas i figur 22. Vridmomentmätningen sker precis som 

i koncept 1 med en momentarm från motorpaketet till en lastcell. 

 

Figur 22. Koncept 2: Motor, motorplatta, remdrift och  

hållare för kvarntrumman visas. 
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3.4.3. Koncept 3: Rullar och 3 eller 4 lastceller 

I koncept 3 används gummiklädda rullarna som stöd för 

kvarntrumman. Under ställningen monteras tre eller fyra lastceller, 

se figur 23. I vila kommer vikten vara jämt fördelad mellan 

lastcellerna. När kvarnen arbetar kan vridmoment beräknas som 

skillnaden i utslag mellan lastcellerna på var sida av trumman. 

Vridmomentet fås genom att beräkna kraftskillnaden mellan 

lastcellerna multiplicerat med halva avståndet mellan lastcellerna. I 

figur 20 visas samma princip uppifrån. 

 

Figur 23. Koncept 3: Trumma på gummirullar. 

Två lastceller visas som fjädrar i figurens kanter. 

3.4.4. Koncept 4: Rullar med led under tyngdpunkten 

I koncept 4 mäter en lastcell vridmomentet mellan rullarna och 

bordet. Egentligen är detta samma uppställning som i koncept 2, 

men med gummiklädda rullar, istället för kullager som håller 

trumman på plats. Det finns några nackdelar med de gummiklädda 

rullarna; dels ger de betydligt mer friktion är kullager. Detta 

kommer inte att mätas men kan i alla fall ge problem om friktionen 

skulle variera. Dessutom finns en risk att kvarntrumman flyttar sig 

på rullarna (horisontellt i figur 24) vilket i sådana fall skulle kunna 

leda till stora mätfel. 

 

Figur 24. Koncept 4: En lastcell tillsammans med en led under  

kvarnens tyngdpunkt mäter vridmoment. 
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3.4.5. Koncept 5: Torque table® och rullar 

I koncept 5 används samma princip som i ett så kallat Torque table 

från Lebow. Torque table är en plattform som kan användas för att 

mäta det vridmoment som upptas, eller genereras, av en maskin. 

Vridmoment mäts med hjälp av fyra trådtöjningsgivare som är 

placerade på ett speciellt sätt, se figur 25. Placeringen gör att 

vridmomentet kan mätas samtidigt som mätningarna blir okänsliga 

för sidokrafter. För att mätningarna ska bli bra måste rotations-

centrum sammanfalla med en tänkt linje som skärs av alla fyra 

trådtöjningsgivarna: 

 

Figur 25. Plattform för att mäta vridmoment från Lebow. 

Figur efter (Garshelis, 1999). 

Enligt produktkatalogen (Lebow, 2006) finns följande fördelar med 

denna metod: 

 Mäter utan friktionsfel. 

 Mäter endast vridmoment, okänslig för sidokrafter. 

 Enkel kalibrering. 

 Överbelastningsskydd. 

 En liten del av mätområdet kan väljas ut och förstoras upp 

utan att offra noggrannhet. 

På denna plattform monteras sedan de gummiklädda rullarna samt 

kvarntrumman som i koncept 3. 

3.4.6. Koncept 6 - Torque table® utan rullar 

Det sista konceptet är i princip samma som koncept 5. Skillnaden är 

att trumman monteras lagrad, som i koncept 1 eller 2, istället för på 

rullar. 

3.5. Konceptutvärdering 

Med kravspecifikationen som grund valdes ett antal olika 

egenskaper som ansågs vara viktiga för den nya mätutrustningens 

funkton. De olika egenskaperna viktades mellan 0-1 för att kunna ta 

hänsyn till relativ relevans för slutresultatet, se översta raden i 

tabell 1. Därefter utvärderades varje egenskap för varje koncept med 
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en poäng mellan 1 och 10 samt en motivering. Utifrån de viktade 

poängsummorna från varje koncept beräknades en inbördes ranking. 

Den kompletta konceptutvärderingen kan ses i bilaga E.  

Tabell 1. Ett urval av de egenskaper som utvärderades i konceptutvärderingen. 

Konceptens totala placering visas längst till höger. 
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3.6. Konceptval 

Efter att de olika koncepten vägts mot varandra, och för- och 

nackdelar med olika lösningar diskuterats med berörda personer, 

valdes en variant av koncept 1. Varianten innebar att den befintliga 

salakvarnen skulle modifieras; bland annat ett nytt mätsystem med 

högre noggrannhet samt större möjligheter till behandling och 

loggning av data. 

Denna lösning valdes eftersom den sågs som en möjlighet att uppnå 

de ställda kraven utan att behöva bygga en helt ny konstruktion. 

Bygget av en helt ny konstruktion skulle troligtvis ha tagit för lång 

tid för att helt rymmas inom projektets ramar. Här följer en 

funktionsbeskrivning av salakvarnen, som den fungerade när 

projektet började. 

3.7. Funktionsbeskrivning av Sala laboratoriekvarn 

Salakvarnen består av en kvarntrumma och en drivenhet som är 

förbundna och upphängda på en lagrad drivaxel. Tillsammans kan 

dessa delar tippas ±45° för att tömma respektive fylla kvarnen med 

innehåll. Figur 26 visar en översiktsbild av kvarnens mekaniska 

delar.  

Effekten beräknas genom att mäta det vridmoment som motorn 

skapar mellan drivpaketet och själva stativet. Effekten beräknas 

utifrån kraften på en lastcell samt kvarnens rotationshastighet. 

Nedan följer en närmare beskrivning av kvarnens olika delar. 

 

Figur 26. Salakvarnens olika delar. Figur efter Sala international (1981). 
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3.7.1. Original kvarntrumma med gummiinfodring 

Som även kan ses i figur 27 har kvarnens originaltrumma ett djup av 

441 mm och en innerdiameter av 284 mm, efter att den infodrats 

med 8 mm gummi. Infodringen har åtta lyftare. Lyftarna är ganska 

slitna, men höjden är ungefär 8 mm. Det kritiska varvtalet kan 

beräknas med ekvation (1) till 79,4 rpm. 

 

Figur 27. Salakvarnens originaltrumma med gummiinfodring. 

3.7.2. Elmotor 

Kvarnen drivs av en 3-fas 550 W elmotor från dåvarande ASEA, se 

figur 28. Drivaxelns dimensioner är ø19 mm, längd=40 mm, 

kilbredd=6 mm och kilhöjd=2,5 mm. 

 

Figur 28. Märkdata ASEA 550 W 3-fas elmotor. 

3.7.3. Variator 

Mellan elmotorn och växellådan sitter en remvariator från Texrope. 

Med denna går det enligt kvarnens instruktionsbok att justera 

varvtalet mellan 47 -80 rpm; men att kontrollera inställt varvtal är 

det huvudräkning som gäller! Dock är denna del i dåligt skick och i 

behov av att bytas ut eller servas. Båda remskivorna har hål ø19 och 

kilspår enligt SMS2305; bredd=6 mm och höjd=ø+2,8 mm. 
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3.7.4. Växellåda 

Hela drivpaketet är uppbyggt runt en tvåplans tappväxel från 

dåvarande Benzler & Co. Utväxlingen är sådan att kvarntrumman 

roterar 14,82 gånger långsammare än variatorns drivna skiva. 

3.7.5. Varvtalssensor 

På ingående axel på växellådan sitter en remtransmission (1:1) som 

driver en varvräknare (takometerdrivdon). Denna varvräknare 

består av en roterande skiva som bryter en ljusstråle. Ljusstrålen 

bryts två gånger per varv, se figur 29. Men eftersom givaren sitter 

före växellådan kommer den skicka ut 29,64 pulser per kvarnvarv. 

Givaren är av 2-ledartyp och drivs med 12 V. Givaren matas genom 

ena ledaren och en varvtalssignal kan utläsas som ett varierande 

spänningsfall över en resistor kopplad till den andra ledaren. 

 

Figur 29. Takometerdrivdon från S-E-G instrument. 

3.7.6. Lastcell 

Vridmoment mäts med en lastcell från S-E-G Instrument, se figur 30. 

Själva lastcellen består av en stålram och fyra trådtöjningsgivare. 

Konstruktionen har till uppgift att endast mäta den faktiska lasten, 

och inte påverkas av sidokrafter eller temperaturförändringar. 

 

Figur 30. Lastgivare från S-E-G instrument. 

Två av givarna markerade med rött. 
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En trådtöjningsgivare består oftast av en tunn metallfilm som har 

den form som visas i figur 31. Även i figur 30 kan två av givarna ses, 

de andra två sitter på liknande sätt under stålkonstruktionen.  

Givaren limmas på det område där töjning ska mätas. När givaren 

töjs ut i "mätriktningen" kommer tråden bli smalare och resistansen 

öka. Genom den speciella formen kommer givaren att vara mycket 

mer känslig för töjning i mätriktningen. Om givaren töjs vinkelrätt 

mot mätriktningen så kommer trådarna endast längre ifrån 

varandra, men resistansen ändras endast marginellt. 

 

Figur 31. Principskiss av trådtöjningsgivare. 

En metod att koppla ihop trådtöjningsgivare är i en så kallad 

Wheatstones brygga. I kvarnens lastcell används fyra trådtöjnings-

givare, inkopplingen kan ses i figur 32. Denna speciella inkoppling 

gör att lastcellen blir mindre känslig för sidokrafter och temperatur-

förändringar. För att mäta töjning kopplas en spänningskälla till 

anslutning 1 och 4. Genom att mäta spänningsskillnaden mellan 

anslutning 2 och 3 kan töjningen bestämmas. Under ideala 

förhållanden kommer en obelastad givare att ge 0 V spännings-

skillnad, för att sedan ge en positiv eller negativ spänning beroende 

på om cellen utsätts för tryck- eller dragkraft. 

 

Figur 32. Anslutning av lastcell till mätförstärkare (Sala international, 1981). 

Den aktuella lastcellen hanterar maximalt 20 kg last och hävarmen 

är ungefär 250 mm. Detta betyder att vridmoment upp till 50 Nm 

kan mätas. Detta motsvarar en effekt av 314 W vid 60 rpm. Enligt 

givarens datablad, se bilaga F, är det maximala felet 0,15 % av 

märklast. Omräknat till vridmoment motsvarar detta ±0,075 Nm. 

Detta verkar lovande, men specifikationen säger dock inget om hur 

givaren åldras sedan kalibreringen 1976. 
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3.7.7. Drivaxel 

Drivaxeln förbinder växellådan med kvarntrumman. Denna kan 

påverka mätresultaten eftersom det vridmoment som mäts av 

lastcellen är summan av de vridmoment som tillförs chargen och de 

vridmoment som försvinner som förluster i lagringen av drivaxeln. 

En överslagsberäkning av lagerfriktionen visar att kullagret som 

sitter i kvarnändan av drivaxeln; SKF 6208 2RS, förbrukar effekt 

motsvarande ett vridmoment av ungefär 0,2 Nm. Nållagret; 

SKF NA4911, som sitter i andra änden av axeln förbrukar under 

samma förhållanden 0,3 Nm. Beräkningarna är gjorda vid maximal 

kvarnfyllning och 100 rpm. Dock påverkar driftparametrarna ganska 

lite, så värdena går att använda som approximationer över hela 

kvarnens användningsområde. Beräkningarna finns i bilaga G. 

3.7.8. Tippning och säkerhetsbrytare 

Kvarntrumman kan tippas upp för att fyllas och sen tippas ner för 

att tömma ut innehållet. Genom en kombination av två reglage för 

att styra kvarnens hydraulik-, pneumatikcylinder och en fotpedal 

kan kvarntrumman justeras i princip steglöst. 

För att förhindra olyckor är kvarntrumman täckt av ett skydd. Om 

skyddet öppnas stannar kvarnen. Detta styrs av en induktiv givare 

som känner av om skyddet är nedfällt. 

3.7.9. Mätsystem 

Kvarnen är ansluten till ett elektroniskt mätsystem från 

S-E-G instrument. Instrumenteringen har följande funktioner: 

 Skala för att visa momentan effekt. 

 Skrivare för att plotta effekt mot tid. 

 Nollställbart räkneverk för total energi. 

 Timer, 0,01 s – 999 timmar. 

 Tarering och kalibrering med kalibreringsvikt. 

 

Figur 33. Salakvarnens originalinstrumentering. 
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3.8. Nytt mätsystem 

Den stora fördelen med att använda den befintliga salakvarnen, över 

andra alternativ, var att i princip all mekanik redan var på plats. 

Dock krävdes en genomgång av mekanik och pneumatik för att få 

kvarnen att fungera tillfredsställande. 

De stora förändringarna har skett på elektroniksidan: 

 Varvtalsstyrning med frekvensomriktare. 

 Datainsamling med mätbrygga. 

 Databehandling och reglering i Labview. 

 Befintlig lastcell kopplad till ny mätförstärkare. 

 Ny varvräknare. 

 Transformator för 12 och 24 VDC. 

3.8.1. Motorstyrning 

För att enklare och noggrannare kunna variera kvarnhastigheten 

kopplades en frekvensomriktare (figur 34a) från ABB till den 

befintliga elmotorn. Normalt arbetar 3-fas växelströmsmotorer med 

en frekvens av 50 Hz. Genom att likrikta och sedan växelrikta 

strömmen med variabel frekvens går det att styra motorns 

rotationshastighet. Aktuell frekvensomriktare kan reglera steglöst 

mellan 0-300 Hz. Med nuvarande utväxling betyder detta i praktiken 

att varvtalet kan varieras mellan 10-300 rpm. 

Eftersom variatorn var i dåligt skick och dessutom inte längre fyllde 

någon funktion byttes den ut mot en fast remdrift. Remtrans-

missionen i figur 34b levererades från Frebelt AB. En kuggrem av 

typ T10 (16 mm bred, 700 mm lång) sammanbinder två 

kuggremskivor med 20 respektive 40 kugg. Detta ger en fast 

utväxling sådan att växellådans ingående axel snurrar ett varv för 

varje två motorvarv. 

 

Figur 34a. Frekvensomriktare ABB ACS143-1K6-1. b. Fast remtransmission. 



Examensarbete: Konstruktion av mätsystem till labbkvarn 2011-09-08 

32 

3.8.2. Kraftmätning och mätförstärkare 

För att mäta det vridmoment som tillförs kvarnchargen används 

samma princip och befintlig lastcell som redan beskrivits under 

3.7.6 Lastcell. För att kunna använda signalen från lastcellen måste 

den förstärkas. Detta görs i det nya systemet med en mätförstärkare 

från Dataforth, se figur 35. Denna förstärkare har valts för att passa 

de befintliga givarna och har bra noggrannhet: 

 Hanterar trådtöjningsgivare från 100 till 10 kΩ. 

 Hanterar hel Wheatstones brygga. 

 Utsignal: 4 till 20 mA. 

 Noggrannhet: ±0,03 % och linjäritet: ±0,01 %. 

 Excitationsspänning: 10 V. 

 Mätområde: -20 mV till +20 mV (2 mV/V). 

 

Figur 35. Dataforth DSCA38-12C mätförstärkare för trådtöjningsgivare. 

3.8.3. Varvtal 

För att göra det enklare att behandla varvtalssignalen togs original 

varvräkning bort och ersattes av en induktiv givare från 

Ifm electronic, se figur 36a. Detta är en beröringsfri givare som 

fungerar som en strömbrytare. Den är normalt öppen, men sluter när 

ett järnföremål kommer i närheten. Denna givare går mot något som 

kan beskrivas som ett tandhjul med 6 - 1 tänder, se figur 36b. Denna 

konstruktion gör det möjligt att både mäta varvtal och samtidigt 

uppskatta trummans position. 

 

Figur 36a. Induktiv givare. b. Schematisk bild: Tandhjul samt kvarnens lyftare.  
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3.8.4. Datainsamling och reglering 

Datainsamling och reglering sker med ett moduluppbyggt system 

från National instruments, se figur 37. Basenheten innehåller en 

liten dator som kan kommunicera med en PC genom en vanlig 

nätverksanslutning. I basenheten kan upp till åtta moduler 

monteras, dessa finns för olika ändamål, totalt finns över 100 olika 

moduler att välja mellan. 

 

Figur 37. Basmodul cRIO-9073 från National Instruments. 

I detta projekt används två olika moduler, en för att mäta och en för 

att styra kvarnen, se figur 38. Mätmodulen är en 12 bits analog input 

modul med åtta ingångar. Samplingsfrekvensen är maximalt 

500 kHz. Styrmodulen är en 16 bits analog output modul med fyra 

utgångar. Uppdateringsfrekvensen är maximalt 100 kHz. Modulerna 

används endast till hälften, så det finns utrymme för framtida 

utveckling. Tabell 3 på sidan 35 visar vad modulerna används till. 

 

Figur 38a. Analog mätmodul NI 9201. b. Analog styrmodul NI 9265. 
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Dessa moduler är så kallade A/D- eller D/A-omvandlare, d.v.s. de 

omvandlar från analoga till digitala signaler, eller tvärtom. Till 

skillnad från en analog signal är en digital signal begränsad i sitt 

informationsinnehåll. Uppdateringsfrekvensen är begränsad av 

samplingstiden. Samplingsintervallen kan ses på tidsaxeln i figur 39. 

Antalet olika spänningsnivåer som kan registreras bestäms av 

upplösningen, se spänningsaxeln. Detta betyder att data läses in 

endast en gång per samplingstid, och det inte är det faktiska värdet 

som sparas, utan en avrundning till närmaste "kvantiseringssteg". 

 

Figur 39. Förklaring av kvantiseringssteg och samplingstid. 

Svart är den analoga signalen som samplas. Bred skuggad 

linje är den samplade digitala signalen. 

I den aktuella applikationen används en samplingstid av 1 ms, men 

utrustningen kan klara 1 µs eller mindre under rätt förhållanden. 

Tabell 2 visar de två aktuella modulernas prestanda samt hur detta 

påverkar två exempelsignaler. Att varvtalet endast kan regleras i 

steg om 0,002 rpm är inget problem, men att vridmomentet endast 

kan mätas i steg om 0,13 Nm skulle kunna påverka noggrannheten. 

Tabell 2. Modulernas prestanda samt begränsningarnas praktiska betydelse. 

 Mätmodul Styrmodul 

Område ±10 V 0-20 mA 

Upplösning 12 bitar 16 bitar 

Nivåer 4096 65536 

Kvantiseringssteg 4,88 mV 0,305 µA 
   

 Exempel, vridmoment Exempel, varvtal 

Motsv. högsta nivån 89 Nm 150 rpm 

Motsv. lägsta nivån -425 Nm 0 rpm 

Steg 0,13 Nm 0,0023 rpm 

 

På grund av en inte helt optimal kombination av förstärkare och 

mätmodul är kvantiseringssteget stort för vridmomentet. 

Förstärkaren ger 4-20 mA över hela mätområdet, men endast 

tryckande kraft mäts, alltså används endast 12-20 mA i praktiken. 
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Detta omvandlas i sin tur till spänning innan de kan mätas av 

mätmodulen. 20 mA måste motsvara +10 V, detta gör att 12 mA 

kommer att motsvara 6 V. Alltså skulle som mest en femtedel (6-

10 V) av mätmodulens mätområde kunna användas. I praktiken 

begränsar även lastcellens nolläge samt maxlast så att endast en 

tiondel av mätområdet används vid normal drift. 

3.8.5. Kommunikation 

Kommunikationen mellan mätsystemets olika delar sker genom 

skärmad flerledad kopparkabel. Kommunikationen är uppbyggd runt 

mätmodulens in- och utgångar, se tabell 3. Ut störningssynpunkt är 

det fördelaktigt att hålla strömmen genom alla signalkablar på en 

relativt hög nivå (~10mA). För att omvandla mellan ström (I) och 

spänning (U) används en resistor med resistansen (R) och Ohms lag: 

      (8) 

Till exempel blir spänningsfallet 10 V över ett motstånd på 500 Ω vid 

strömmen 20 mA. För ett kopplingsschema över kvarnen se bilaga A. 

Tabell 3. Anslutningar till mätbryggan. Anslutningar till mät- och 

styrmodulerna är markerade med kursiv stil. Oanvända anslutningar är 

markerade med grått. 

Källa Funktion Mål Signal (omvandlas till) 

AO0 Varvtal börvärde ABB (AI1) 0–20 mA 

AO1 Stopp av motor Motorstopp

relä 

0/14 mA (0/12 V) 

AO2 & AO3 - - - 

    

ABB (AO) El. moment AI0 0–10 V (0–20 mA) 

ABB (RO 1B) Frekv. omr. fel. AI1 0/10 V 

 - - AI2-AI5 - 

Dataforth förs. Kraft AI6 2–10 V (4–20 mA) 

Induktiv givare Varvtal AI7 0/10 V 

 

3.8.6. Signalanalys 

Med hjälp av ett oscilloskop kan elektriska signaler studeras mer 

eller mindre i realtid. I detta fall har ett digitalt oscilloskop använts; 

DSO nano v2 från Seeed studio. 

Figur 40 kommer från en mätning på AI7 på mätmodulen. Figuren 

visar att givaren normalt är hög, ungefär 10,3 V över den låga nivån. 

När en ”tand” passerar givaren blir den tillfälligt låg. Tre pulser 

visas i figuren. Avståndet mellan pulserna är 1,00 s. Mellan pulserna 

syns vissa störningar i form av mindre toppar. Dessa är så pass 

mycket lägre att det inte är något problem att urskilja de riktiga 

pulserna. 
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Figur 40. Pulståg från varvtalsgivaren. Tre varvtalspulser visas. 

Följande tre figurer kommer från mätningar gjorda på signalen ut 

från mätförstärkaren. I figur 41a kan ses att signalen varierar 0,7 V 

över en period av 12 s. Figur 41b är en förstoring, där visas att 

signalen varierar 0,4 V över en period av 60 ms. Detta är en stor 

variation, men det är dock svårt att veta hur stor del av variationen 

som beror på mekaniska vibrationer till trådtöjningsgivaren och hur 

stor del som är elektroniska störningar. Troligtvis är största delen 

från mekaniska vibrationer, och alltså inget egentligt fel. En 

kulkvarn skapar en miljö full av vibrationer. 

En uppskattning gjord på samma vis som den i tabell 2 ger att 0,7 V 

motsvarar 17 Nm. Detta är en variation i samma storleksordning 

som det största uppmätta vridmoment. För att dessa variationer inte 

ska förstöra resultatet används kraftig filtrering i mjukvaran. 

Genom att samla in mycket data och medelvärdesbilda kan 

effekterna från vibrationer minskas avsevärt. Med nuvarande 

mjukvara samplas vridmomentet med 100 Hz, vilket alltså 

motsvarar varannan ”ruta” i figur 41b. Det är tydligt att en stor del 

av informationen går förlorad vid samplande databehandling. 

   

Figur 41a. Insignal till mätförstärkaren under drift, 1 s/div. b. 5 ms/div. 
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Om figur 41b förstoras ytterligare fås figur 42. Här är figurens bredd 

endast 2,4 ms. Här syns ett helt annat fenomen; en mycket ren 

sinusvåg med en frekvens runt 4 kHz och amplitud runt 0,1 V. 

Denna variation kan ha samband med att frekvensomriktaren jobbar 

med en kopplingsfrekvens av just 4 kHz. 

Kopplingsfrekvensen går att ändra i följande tre steg enligt 

instruktionsboken till frekvensomriktaren: 

 4 kHz (standard) 

 8 kHz (låg ljudnivå) 

 16 kHz (tyst) 

Om kopplingsfrekvensen höljs sjunker frekvensomriktarens 

verkningsgrad och eventuellt behövs extra ventilation. 

 

Figur 42. Insignal till mätförstärkaren, 0,2 ms/div. 

3.8.7. Kvarntrumma med utbytbara lyftare 

För göra den mekaniska miljön inuti kvarntrumman så enkel som 

möjligt togs det fram en ny kvarntrumma utan infodring, se figur 43. 

Vid en datormodellering av kvarntrumma och charge förenklas 

modellen om kvarntrumman saknar gummiinfodring. Förutom att 

det helt enkelt blir en extra del att modellera så är gummi dessutom 

svårt att modellera riktigt bra. 

Den nya trumman har innerdiameter 300 mm, längd=450 mm och 

flänsen i bakkant är gjord för att passa i befintlig infästning. Den 

valda diametern ger en teoretisk kritiskt hastighet av 77,3 RPM. 

Till trumman finns åtta löstagbara lyftare. Dessa monteras inifrån 

med tätningsmassa för att förhindra läckage och fästs utifrån med 

muttrar. När lyftarna inte används tätas hålen med pluggar från 

utsidan. Med denna konstruktion går det alltså att välja antal 

lyftare; 0, 2, 4 eller 8 st. Varje lyftare är 8 mm hög och 20 mm bred 

med två 5 x45° fasningar längs kanterna.  
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För att köra försök där man faktiskt kan se rörelserna i chargen har 

en gavel med genomskinligt fönster också tagits fram. Detta består 

av en ram där utbytbara skivor av reptålig genomskinlig plast kan 

monteras. Ritningsunderlag finns i bilaga C. 

 

Figur 43. Modell av kvarntrumma med utbytbara lyftare och två olika gavlar. 

 

Figur 44. Nytillverkad trumma monterad på kvarn. Fyra lyftare monterade. 
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3.9. Användning och mjukvara 

Mjukvaran har följande funktioner: 

 Statisk utslagskalibrering och dynamisk nollkalibrering med 

möjlighet att spara och ladda kalibreringsdata samt att göra 

polynomanpassning till data automatiskt. 

 Enkel energimätning med inställning av stopptid och 

rotationshastighet. 

 Automatiserad effektmätning vid ett antal olika förbestämda 

varvtal. Loggning av: 

o Medeleffekt mot varvtal. 

o Momentan- och medeleffekt. 

o Vridmomentets fördelning över kvarnvarv. 

 Loggning av vridmoment och pulstider under ett antal 

sekunder från att kvarnen startats. 

Utöver dessa funktioner finns möjlighet att se hur systemet fungerar 

allmänt genom grafer som visar olika systemparametrar i realtid. 

Nedan beskrivs kort instrumenteringen och de viktigaste delarna av 

användargränssnittet. 

Hur kvarnen används, kalibreras och underhålls beskrivs i detalj i 

bilaga D: Instruktioner, laboratoriekvarn. 

3.9.1. Användargränssnitt 

Den fysiska instrumenteringen består av: 

 Huvudströmbrytare. 

 Reglage för att tömma och fylla kvarnen. 

 Kontrollampa som indikerar att systemet har 230 VAC. 

 Start- och stoppknapp. 

Gränssnittet i mjukvaran är uppdelat i två delar. Dels finns de 

allmänna kontrollerna som visas i figur 45. Under dessa kontroller 

finns ett antal flikar med kontroller och grafer som endast används i 

specifika lägen. 

  

 

Figur 45. Allmänna timer- och hastighetskontroller.  
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Kalibrering 

Den första av programmets flikar innehåller funktioner för att 

hantera kalibrering av kvarnen. Kalibreringen görs i två steg, först 

en statisk utslagskalibrering och sedan en dynamisk nollkalibrering. 

För den statiska utslagskalibreringen används kontrollerna i den 

övre halvan av figur 46. Mer om denna kalibrering finns under 

3.10.1 Statisk utslagskalibrering. 

Den dynamiska delen av kalibreringen görs på likande sätt, men här 

används inga vikter, istället varieras kvarnens varvtal. Mer det 

under 3.10.2 Dynamisk nollkalibrering. 

 

Figur 46. Gränssnitt för kalibrering. För den statiska kalibreringen används 

kontrollerna i den övre halvan av figuren. Resterande kontroller 

används för den dynamiska delen av kalibreringen. 

Standard effektmätning 

I detta läge, se figur 47, kan effekt, vridmoment och varvtal mätas 

och sparas. De allmänna kontrollerna används för att ställa in 

varvtal och försökstid. 

 

Figur 47. Standard effektmätning. 
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Automatisk effektmätning 

Här är principen den samma som för standard effektmätning, men i 

detta läge finns dessutom funktioner för att automatiskt testa hur 

effekten varierar med varvtalet. Mätsystemet kan automatiskt 

variera varvtalet enligt en fördefinierad lista. Figur 48 visar 

gränssnittet. Resultatfiler sparas kontinuerligt och när sista försöket 

körts stannar kvarnen och en sammanställning sparas. 

 

Figur 48. Automatisk effektmätning. 

Mätning under start 

Med detta läge går det att spara detaljerade rådata från några 

sekunder efter start av kvarnen, se figur 49. Obehandlad 

vridmomentsignal loggas tillsammans med pulstider från 

varvräknaren.  

 

Figur 49. Mätning under start av kvarn. 
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3.9.2. Labview 

Mjukvaran är helt uppbyggd i Labview som är en grafisk program-

meringsmiljö som har utvecklats av National instruments. Det kan 

användas till alla möjliga projekt inom datainsamling och reglering. 

Programmeringen utförs genom att variabler och funktioner kopplas 

samman med hjälp av virtuella trådar, se figur 50. 

 

Figur 50. Addition i Labview (National instruments, u.å.). 

En fördel med Labview är att integreringen med hårdvaran är 

gedigen vilket gör det smidigt att ta emot mätdata och styra 

utgångar. Det är också enkelt att skapa användarmiljöer med de 

färdiga funktioner som finns i programmets bibliotek. 

3.9.3. National Instruments cRIO 

I detta projekt har den mätenhet som redan beskrivits under 

3.8.4 Datainsamling och reglering använts. Denna enhet tillhör 

National instruments cRIO-familj och är en kraftfull och mångsidig 

enhet.  

Det finns tre olika funktioner som kan köra kod och kommunicera 

med varandra när man jobbar med denna och liknande enheter: 

 Mätenhetens processor 

 Mätenhetens FPGA (Field-Programmable Gate Array) 

 Värddatorns processor 

Mätenhetens processor sitter alltså i själva mätenheten och har 

direktkontakt med mät- och styrmodulen. Denna sköter först och 

främst kommunikationen mellan modulerna och värddatorn. Sen 

finns även möjlighet att göra en del av databehandlingen redan i 

mätenheten. Eftersom nätverkskommunikationen mellan de två 

enheterna är något av en flaskhals kan detta vara att föredra ibland. 

Mätenhetens FPGA-funktion används inte i detta projekt eftersom 

det inte finns något direkt behov. FPGA-funktionen bör användas 

när exakt timing och snabb styrning krävs. Med hjälp av denna 

funktion kan samplingshastigheter upp mot 500 kHz uppnås. 

Dessutom kan styrmodulens utgångar uppdateras med upp mot 

100 kHz.  

Värddatorn är en vanlig PC med Labview. Denna kommunicerar med 

mätenheten, sköter det mesta av signalbehandlingen, dataloggning 

samt kommunikationen med användaren. 
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3.9.4. Mätenhet 

I princip all databehandling görs av värden, det enda som görs direkt 

i mätenheten är att beräkna tider för varje puls från varvtalsgivaren. 

Mätenheten övervakar spänningssignalen från varvtalsgivaren och 

håller reda på när denna är låg eller hög. 

I figur 51 syns det att koden är uppbyggd runt en tidsstyrd loop som 

körs med perioden 1 ms. Detta gör att varvtider kan mätas i steg om 

1 ms. Den obehandlade varvtalssignalen heter ”AI7_RPM_PULSE”. 

När signalen går över 4 V anses den bli hög och när den senare går 

under 3 V anses den bli låg. Jämför med figur 40. När signalen blir 

hög uppdateras tiden för senaste pulsen till variabeln 

”last_pulse_ms”. 

 

Figur 51. Labview-koden som körs på mätenhetens processor. 

För att förbättra hanteringen av höga varvtal används en funktion i 

Labview som heter ”RT FIFO” för variabeln ”last_pulse_ms”. FIFO 

betyder ”först in – först ut” och förhindrar att ett värde på en 

variabel skrivs över innan det har lästs av värddatorn. Med 

inställningen i figur 52 sparas maximalt tre olika värden på samma 

variabel innan det äldsta värdet skrivs över. 

Denna användning av FIFO förhindrar ett problem som uppkommer 

vid höga rotationshastigheter; 150-200 % av kritisk hastighet. Det 

problemet är att ibland hinner en ny puls komma så pulstiden upp-

dateras innan värden har hunnit ta emot den föregående pulstiden. 

 

Figur 52. RT FIFO i Labview. 
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3.9.5. Värddator 

Värddatorn sköter i princip alla mjukvarans funktioner, förutom 

beräkningen av varvtider, som sköts av mätenheten. Ett översiktligt 

flödesschema över de olika funktionerna finns i figur 53: 

 

Figur 53. Flödesschema över värddatorns program. 



Jan Stener Luleå tekniska universitet 

45 

3.10. Kalibrering av vridmomentsignal 

Vridmomentet överförs från trådtöjningsgivaren genom 

mätförstärkaren och A/D-omvandlaren till Labview. I Labview 

representeras vridmomentet av en variabel med värde mellan -10 V 

och +10 V. För att översätta spänningssignalen till vridmoment 

används en statisk utslagskalibrering. 

3.10.1. Statisk utslagskalibrering 

Denna kalibrering görs när kvarnen inte roterar. Istället för att 

motorn skapar vridmomentet skapas ett statiskt vridmoment med 

hjälp av kända vikter på en känd hävarm. I figur 54 visas en 

exempelkalibrering. Först har motsvarande 0 Nm lagts in när 

systemet är helt obelastat. Sen har fem olika vikter använts för att 

ge olika utslag. Genom att registrera uppmätt spänning för 

respektive vridmoment kan kalibreringsdata tas fram. I programmet 

görs sedan en kurvanpassning med ett andra gradens polynom för 

att även kunna översätta spänningar mellan kalibreringspunkterna. 

 

Figur 54. Samband mellan statiskt vridmoment och spänningssignal. 

3.10.2. Dynamisk nollkalibrering 

För att kompensera för lagerfriktion och andra förluster görs en 

nollkalibrering när kvarnen körs utan innehåll vid ett antal olika 

varvtal. Det vridmoment som beräknats enligt metoden ovan 

registreras mot aktuellt varvtal, se figur 55. De svarta punkterna är 

registrerade vridmoment. Eftersom kvarnen nu roterar gör 

vibrationer att dessa har en viss spridning. För att kompensera för 

detta sparas tio punkter från varje varvtal. Till samtliga punkter 

anpassas sedan ett andra gradens polynom. 

Beroende på varvtal subtraheras sedan aktuellt funktionsvärde från 

det statiskt kalibrerade vridmomentet innan det används. Som en 

jämförelse beräknades lagerförlusterna i de båda lagren på drivaxeln 

till sammanlagt ungefär 0,5 Nm, se 3.7.7 Drivaxel. 
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Figur 55. Samband mellan vridmoment och varvtal då kvarnen körs utan last. 

3.11. Osäkerhet i utrustningen 

För att mäta och beräkna det vridmoment som ska lagras i mätdata 

passerar signalen flera olika felkällor. Här följer en sammanfattning 

av dessa. För att kunna översätta mätfelen till motsvarande 

vridmoment används ett exempel. Exemplet är taget från figur 87a; 

vridmoment 10 Nm och rotationshastighet 60 rpm. 

Lastcell 

För lastcellen är det maximala felet ±0,15 % av märklast enligt 

produktdata, se 3.7.6 Lastcell. Omräknat till vridmoment motsvarar 

det ett maximalt fel av ±0,13 Nm. 

Mätförstärkare 

Mätförstärkaren har enligt datablad en noggrannhet av ±0,03 % och 

en linjäritet av ±0,01 %. I värsta fall skulle båda dessa kunna införa 

ett fel av 0,04 %. Denna felkälla är i praktiken obetydlig. I vald 

arbetspunkt motsvarar detta ett fel av ca ±0,003 Nm. 

A/D omvandling 

Enligt tidigare sker A/D-omvandlingen i steg om 0,13 Nm, vilket 

betyder att det största felet här kan bli ±0,07 Nm. 

Sträcka 

Under den statiska kalibreringen mäts en stäcka från 

rotationscentrum hos drivaxelns till kalibreringsvikternas 

angreppspunkt. Som konstruktionen ser ut är denna sträcka svår att 

mäta med större noggrannhet än ±2 mm. Sträckans längd är 418 mm 

enligt kvarnens instruktionsbok. Detta motsvarar en osäkerhet i 

kalibreringsvridmoment av ±0,048 Nm. 

Kalibreringsvikter 

Vikterna som används vid kalibreringen väger mellan 2 kg och 10 kg. 

Dessa vägs i nuläget på en våg med toleransen ±5 g. Detta motsvarar 

i exemplet ett fel av ±0,021 Nm. En bättre vägning skulle i princip 

utesluta denna felkälla.  
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Varvtal 

Varvtalet beräknas genom att mäta varvtider från att en tand på 

tandhjulet passerar, tills att samma tand passerar igen. Detta gör att 

noggrannheten bygger på hur noga varvtiderna kan mätas. Dessa 

mäts i steg om 1 ms. Vid 60 rpm är varvtiden 1 s och största felet blir 

0,1 %. Dock kommer aldrig detta fel att ackumuleras som andra fel 

skulle kunna göra. Om ett varv mättes något för kort kommer nästa 

varv att verka längre och på så vis kompensera för det tidigare felet. 

I denna applikation är det medelvarvtal som är av intresse, vilket i 

praktiken gör att denna felkälla kan bortses ifrån. 

3.11.1. Sammanlagd osäkerhet 

Figur 56 visar en sammanfattning av de felkällor som precis 

beskrivits ovan. Under skapandet av kalibreringsdata används 

samtliga av systemets delar, och summan av felen blir ±0,26 Nm. Ett 

sätt att se på problemet är att detta fel läggs in i kalibreringsdata. 

 

Figur 56. Felkällor under kalibrering, uppdelning på felkälla. Summa 0,26 Nm. 

Sen när kalibreringen är gjord och data ska samlas in kommer 

lastcellen, mätförstärkaren och AD-omvandlaren att användas 

tillsammans med kalibreringsdata. Detta skulle ge den slutgiltiga 

felsammanfattningen som ges i figur 57: 

 

Figur 57. Felkällor under mätning, uppdelning på felkälla. Summa 0,45 Nm. 

Men eftersom det är väldigt osannolikt att samtliga felkällor ska ge 

fel åt samma håll samtidigt finns en statistisk metod som ge ett mer 

rimligt värde. Approximationsekvationen härrör från Gauss 

(Kurslaboratoriet för Fysik LTH, u.å.) och ser ut såhär: 

   

  
   

  

 
 
 
  

  

 
 
 
   (9) 

De relativa felen kvadreras innan de läggs ihop, varpå det 

sammanlagda felet fås genom att dra roten ur summan. Med data 

från figur 57 blir det totala felet ±2,0 %, motsvarande 0,20 Nm. 

0,021 0,048 0,123
0,003

0,063

Mätfel i motsvarande vridmoment [Nm]

Vikt Sträcka Lastcell Mätförstärkare AD-omvandling

0,123
0,003

0,063 0,258

Mätfel i motsvarande vridmoment [Nm]

Lastcell Mätförstärkare AD-omvandling Kalibrering
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Detta är dock en förenklad bild av hela problemet. Det går att dela in 

felkällorna i två grupper; fel som slumpmässigt gör det uppmätta 

värdet för stort, eller för litet samt fel som hela tiden påverkar 

resultatet åt samma håll. 

Eftersom systemet kalibreras bör statiska fel kalibreras bort. Detta 

gäller alltså vissa delar av de tre felkällorna till höger i figur 56. 

Slumpmässiga fel kan inte kalibreras bort men om dessa är 

någorlunda centrerade runt det sanna värdet kommer det 

sammanlagda felet minskas av att medelvärdesbilda över ett stort 

antal mätvärden. 

De resterande två felkällorna i figuren är kalibreringsfel. Dessa är 

enkla att utvärdera; kalibreras systemet fel kommer det 

systematiskt att ge fel resultat. Dessa fel skulle dock kunna krympas 

med ett bättre kalibreringsförfarande. 

Figur 58 visar en sammanställning av avvikelse mellan repetitioner 

av olika försök. Försöken beskrivs ingående under rubriken 

4.1 Tillförd medeleffekt, originaltrumma. Vid varje försöksserie 

(5 olika fyllnadsgrader) repeterades försöken vid varvtal 60 rpm tre 

gånger. Figuren visar den största avvikelsen mellan två av försöken 

när de jämfördes i fem grupper med tre försök i varje. Den streckade 

linjen visar uppskattat mätfelet enligt ovan. 

 

Figur 58. Jämförelse mellan olika avvikelser och teoretisk uppskattning. 
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4. Mätresultat 

Genom att använda det beräknade vridmomentet tillsammans med 

beräknad vinkelposition hos kvarntrumman finns möjligheter att ta 

fram flera olika typer av mätresultat. Nedan beskrivs tre olika typer 

av mätdata: 

 Tillförd medeleffekt för olika kombinationer av fyllnadsgrad 

och kvarnhastighet (Serie 300). Dessa värden kan sedan 

räknas om till vridmoment, tyngdpunktsförskjutning eller 

teoretisk rasvinkel. De olika chargernas vikter kan ses i 

bilaga H: Försöksserie 300. 

 Fördelning av tillfört vridmoment över kvarnvarv (Serie 300). 

 Tillfört vridmoment under de första sekunderna efter att 

kvarnen startas. (Serie 400) 

4.1. Tillförd medeleffekt, originaltrumma 

Här fylldes kvarnens originaltrumma med varierande mängder av 

olika material samtidigt som kvarnhastigheten varierades. Kvarnen 

fylldes upp till de ungefärliga fyllnadsgrader, och i den ordning, som 

anges till höger i tabell 4. Varvtalet varierades enligt de vänstra 

spalterna i samma tabell. Varvtalet varierades för att motsvara 

mellan 35 % och 125 % (193 % för vatten) av kritisk hastighet.  

För att minska påverkan av systematiska fel kördes de olika 

fyllnadsgraderna och varvtalen i blandad ordning. I varje serie 

kördes ett varvtal (59,6 rpm) tre gånger; först, i mitten och på slutet 

av försöket. Detta ger en indikation på hur bra det går att återskapa 

samma testresultat i ett senare försök. 

Tabell 4. Försöksordning tillförd medeleffekt. Varvtal samt fyllnadsgrad. 

Vatten Övriga   

Varvtal Andel krit. Varvtal Andel krit.  Fyllnadsgrad  

59,6 75 % 59,6 75 %  16,4 % 

27,8 35 % 27,8 35 %  32,0 % 

138,0 174 % 99,3 125 %  47,6 % 

111,0 140 % 35,7 45 %  21 % 

91,3 115 % 91,3 115 %  43,0 % 

59,6 75 % 59,6 75 %   

43,7 55 % 43,7 55 %   

83,4 105 % 83,4 105 %   

123,0 155 % 51,6 65 %   

75,4 95 % 75,4 95 %   

67,5 85 % 67,5 85 %   

59,6 75 % 59,6 75 %   

153,0 193 %     
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4.1.1. Vatten 

I figur 59 visas effektvärden från försök med endast vatten. 

Resultaten visar att vatten verkar ha för låg viskositet för att kunna 

centrifugeras. Normalt börjar chargen centrifugeras och effekten 

avtar när den kritiska hastigheten uppnås. Detta skedde inte med 

vattnet trots att hastigheten höjdes till dubbla kritiska hastigheten. 

(De extrema hastigheterna visas ej i figur 59). Även när kvarnen 

kördes med genomskinligt fönster, se figur 60, syntes det att vattnet 

inte centrifugerades. 

Den trend som syns är att effekten ökar med varvtalet. Detta beror 

troligtvis på att skillnaden i hastighet mellan vatten och lyftare ökar 

när trumman roterar snabbare. Denna ökning ger i sin tur ökade 

friktionsförluster mellan vatten och lyftare. 

På grund av vattnets relativt låga densitet och låga viskositet blir 

medeleffekten låg i dessa mätningar. Detta påverkar den relativa 

mätnoggrannheten negativt eftersom den konstanta delen av 

mätfelet blir en större del av hela den uppmätta effekten. Den 

största avvikelsen mellan två repetitioner av samma försök var 15 %. 

Dock motsvaras detta av endast 0,062 Nm. 

 

Figur 59. Originaltrumma fylld med vatten. 

Medeleffekt beroende av andel kritisk hastighet och fyllnadsgrad. 

 

Figur 60. Trumma med 4 lyftare fylld till 30 % med vatten, hastighet 150 % krit.  
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4.1.2. Glycerol 

I figur 61 har glycerol använts istället för vatten. Glycerol testades 

eftersom det har en betydligt högre dynamisk viskositet än vatten; 

1,4 Pa·s mot 0,001 Pa·s för vatten. Jämfört mot vatten så ger 

glycerolen nästa dubbelt så stor effekt för samma varvtal. Av någon 

anledning gav den lägsta fyllnadsgraden betydligt lägre effekt. 

Största avvikelsen mellan två repetitioner av samma försök var 

11,4 % (0,18 Nm). 

 

Figur 61. Originaltrumma fylld med glycerol. 

Medeleffekt beroende av andel kritisk hastighet och fyllnadsgrad. 

Ett problem som visade sig under försöken var att luftbubblor 

blandades in i glycerolen, jämför figur 62a och b. Samtidigt minskade 

glycerolens upplevda viskositet. När glycerol blandas med vatten 

minskar den dynamiska viskositeten snabbt, se figur 63. Kanske 

ändras egenskaperna på liknande sätt vid inblandning av luft. 

  

Figur 62a. Glycerol. b. Glycerol blandat med luft. 
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Figur 63. Dynamisk viskositet hos en blandning av vatten och glycerol. 

Data från Dow chemical company (u.å.). 

4.1.3. Torr sand 

Figur 64 visar medeleffekt när originaltrumman fyllts med torr sand. 

Sandens kornstorlek är 1-2 mm, den kompakta densiteten är ca 

2,5 kg/dm3 och porositeten är ca 33 %. Porositeten är ett mått på hur 

mycket tomrum det finns i en viss chargekomponent. Normalt fylls 

tomrummen till stor del av vatten. 

Den torra sanden uppträder på liknande sätt som en normal charge 

förväntas göra: Effekten ökar med varvtalet upp till det kritiska, för 

att sedan avta på grund av centrifugering. Effekten ökar även med 

ökande fyllnadsgrad. Den största avvikelsen mellan två repetitioner 

av samma försök är 2,1 % (0,18 Nm). 

 

Figur 64. Originaltrumma fylld med torr sand. 

Medeleffekt beroende av andel kritisk hastighet och fyllnadsgrad. 

4.1.4. Vatten och sand 

I figur 65 har vatten blandats med samma typ av sand. Denna 

blandning ger ett mer osäkert resultat. En felkälla här är att delar 

av sanden fastnade på infodringen. Dessutom uppvisar försöken med 

21 % och 43 % fyllnadsgrad genomgående en lägre effekt. Försöken 

gjordes i ordningen; 16,4 %, 32,0 %, 47,6 %, 21,0 % och sist 43,0 % 

fyllnadsgrad. Alltså gav de två sista serierna lägre effekt, dock 

användes ny sand så det beror inte på att sanden maldes under 

försöken. Den största avvikelsen mellan två repetitioner av samma 

försök är 8,9 % (0,20 Nm). 
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Figur 65. Originaltrumma fylld med vatten och sand.  

Medeleffekt beroende av andel kritisk hastighet och fyllnadsgrad. 

4.1.5. Stålkulor och glycerol 

I nästa försök har ½” stålkulor och glycerol använts. Dessa försök 

visar liknande resultat som försöken med endast sand. Effekten är 

betydligt högre än med sand till stor del eftersom densiteten är 

högre. Avvikelsen mellan två repetitioner var större; 5,3 % (1 Nm). 

I övrigt finns två likheter med försöket med endast glycerol. Dels 

bildades luftbubblor i glycerolen som minskade den upplevda 

viskositeten. Hur detta påverkar resultatet är oklart, men är 

troligtvis en del av förklaringen till att resultatet liknar det från 

försöket med stålkulor och vatten (se nästa sida). Några timmar efter 

försöken, när luftbubblorna försvunnit fick glycerolen tillbaka sin 

ursprungliga viskositet. 

Den andra likheten är att med den lägsta fyllnadsgraden, 16,4 %, 

blev effekten även i detta försök genomgående lägre än med de andra 

fyllnadsgraderna. 

 

Figur 66. Originaltrumma fylld med kulor och glycerol. 

Medeleffekt beroende av andel kritisk hastighet och fyllnadsgrad.  
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4.1.6. Stålkulor och vatten 

I det sista försöket har ½” stålkulor blandats med vatten, se figur 67. 

Förutom vid den minsta fyllnadsgraden är resultaten mycket lika 

försöken med stålkulor och glycerol. Genomgående ger stålkulor och 

vatten resultat utan överraskningar och med den största 

noggrannheten av samtliga försök. Den största avvikelsen mellan två 

repetitioner av samma försök är endast 1,6 % (0,3 Nm). 

 

Figur 67. Originaltrumma fylld med kulor och vatten. 

Medeleffekt beroende av andel kritisk hastighet och fyllnadsgrad. 

På grund av vattnets låga densitet och låga viskositet är det troligt 

att vattnets påverkan på resultatet är liten. I figur 59 visas försöket 

med endast vatten, där ger 2,5 gånger så mycket vatten maximalt 

8 W. Jämfört med en maximal effekt på över 160 W kan effekten av 

vattnet vara i samma storleksordning som mätosäkerheten. Figur 68 

visar en kvarntrumma fylld med endast stålkulor. 

 

Figur 68. Trumma med fyra lyftare fylld med ½” stålkulor. 

Fyllnadsgrad ca 25 %. Hastighet 60 rpm (78 % av kritisk hastighet).  
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Stålkulor och vatten; omräknat till vridmoment 

I figur 69 presenteras samma data som i figur 67, men här omräknat 

till vridmoment. Figuren visar att vridmomentet endast ökar något 

när varvtalet ökas. Detta betyder att den största delen av effekt-

ökningen som kan ses när varvtalet ökas i figur 67 beror på själva 

varvtalsökningen. 

Genom att använda uppmätt effekt (P) tillsammans med varvtal 

(n i rpm) kan följande ekvation användas för att beräkna 

vridmoment: 

   
    

    
 . (10) 

 

Figur 69. Originaltrumma fylld med kulor och vatten. 

Medelvridmoment beroende av andel kritisk hastighet och fyllnadsgrad. 

Stålkulor och vatten; omräknat till tyngdpunktsförskjutning 

Från vridmomentet kan i sin tur en förskjutning av chargens tyngd-

punkt från jämviktsläget beräknas. Tyngdpunktsförskjutning beräk-

nas som en hävarm (x, se figur 11 på sida 11) utifrån vridmoment, 

fyllnadsgrad (J), trummans volym (V) och medeldensitet (      ): 

  
  

 
 

  

  
 

  

            
  (11) 

I figur 70 har samma data räknats om för att visa tyngdpunkts-

förskjutning. För att försöka ge en bild av hur stor förskjutningen är 

har den presenterats som en andel av kvarnens radie. Dock kan 

tyngdpunktsförskjutningen aldrig bli 100 % av radien. Till exempel 

kan förskjutningen maximalt bli ca 60 % vid en fyllnadsgrad av 30 %. 

Detta är i praktiken inte heller möjligt eftersom hela chargen skulle 

behöva vara kompakt med en perfekt rasvinkel av 90°. 

Med lägre fyllnadsgrad blir det lättare för chargen att klättra längs 

kvarnens sida, och också att få en stor förskjutning av tyngdpunkten. 

Detta syns i figur 70. 
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Figur 70. Originaltrumma fylld med kulor och vatten. 

Medelförskjutning av tyngdpunkten uttryckt i andel av kvarntrummans radie. 

Stålkulor och vatten; omräknat till rasvinkel 

Ett fjärde sätt att presentera mätdata är som en motsvarande 

teoretisk rasvinkel. För dessa beräkningar används den modell som 

tidigare beskrivits under 2.2.1 Enkel momentarmsmodell. Ekvation 

(2)-(5) har använts för att beräkna teoretisk rasvinkel, se figur 71. 

 

Figur 71. Originaltrumma fylld med kulor och vatten. 

Minsta möjliga teoretiska rasvinkel. 

Här ser det ut som att rasvinkeln ligger mellan 26° och 38° samt att 

vinkeln minskar med minskande fyllnadsgrad. Dock börjar dessa 

resultat bli opålitliga eftersom de beror av att ett antal parametrar 

som måste bestämmas korrekt. Kvarntrummans volym kan enkelt 

bestämmas med bra noggrannhet. Däremot är det inte alls lika lätt 

att med bra noggrannhet bestämma fyllnadsgrad och chargens 

medeldensitet. 
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Torr sand; omräknat till rasvinkel 

Som sista graf från denna försöksserie visar figur 72 data från 

försöken med endast torr sand omräknat till teoretisk rasvinkel. Det 

intressanta här är att om dessa resultat går att lita på så har 

rasvinkeln oberoende av fyllnadsgrad och rotationshastighet (under 

den kritiska) legat på en relativt konstant nivå: 

 

Figur 72. Originaltrumma fylld med torr sand. 

Minsta möjliga teoretiska rasvinkel. 

4.2. Tillförd medeleffekt, trumma med fyra lyftare 

I detta försök har data från ett av försöken som låg till grund för 

figur 59 repeterats. Men istället för kvarnens originaltrumma har 

den nytillverkade rostfria trumman använts. Fyra lyftare har 

använts och trumman har fyllts till 32 % med vatten. Resultatet 

visas i figur 73. Genomgående uppvisas en något högre effekt 

oberoende av rotationshastighet. Kanske beror detta på att lyftarna i 

den nya kvarnen är mindre strömlinjeformade och därför ger en 

kraftigare omrörning. 

 

Figur 73. Vatten, 32 % fyllnadsgrad. 

Jämförelse mellan original och ny trumma med fyra lyftare. 
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Ett andra jämförande försök gjordes på samma sätt, men denna gång 

med stålkulor och vatten i chargen. Jämför mot figur 67. Även här 

ger originaltrumman något lägre effekt upp till kritisk hastighet. 

Det varvtal vid vilket chargen börjar centrifugeras ser ut att vara 

högre för originaltrumman. I teorin ska det endast skilja 3 % på 

varvtalet, beroende på skillnaden i innerdiameter. I figuren ser det 

ut att vara mer; kanske beror även detta på de högre och mindre 

strömlinjeformade lyftarna i den rostfria trumman med fyra lyftare. 

 

Figur 74. Stålkulor och vatten. 25 % och 37 % fyllnadsgrad. 

Jämförelse mellan original och ny trumma med fyra lyftare. 

4.3. Momentfördelning över varv, originaltrumma 

I dessa försök har medelmomentet delats upp över kvarnens varv. 

Kvarnvarvet har delats in i 180 delar; varje del är 2°. Data samlas 

fortfarande in med samplingsfrekvensen 100 Hz. Varje sampling 

sorteras sen in till rätt del av kvarnvarvet genom att använda 

varvtalssignalen för att approximera kvarntrummans position. Med 

denna metod kan lyftarnas effekt på vridmomentet studeras. 

Till exempel kan en topp i momentkurvan uppstå när en lyftare 

precis går i ingrepp i chargen. En annan möjlighet är att en lyftare 

momentant lyfter chargen extra högt, vilket också skulle kunna leda 

till en momenttopp. 

I figur 75 till och med figur 79 visas momentfördelning över 

kvarnvarv vid olika kvarnhastigheter. Chargen bestod av 

45 kg ½” stålkulor och 8,7 kg glycerol. Kvarnens originaltrumma 

med åtta lyftare användes. Den kritiska hastigheten är som tidigare 

79,4 rpm. En hög fyllnadsgrad användes för att ge stora utslag. Detta 

gör resultaten enklare att tolka eftersom mätfelet blir en mindre del 

av det totala uppmätta vridmomentet.  
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Figur 75 visar momentfördelningen vid låg rotationshastighet. Här 

är det svårt att urskilja varje lyftares påverkan.  

  

Figur 75a. 35 % av kritisk hastighet. b. 45 %. 

I figur 76 har varvtalet ökats. Här går det att utskilja åtta tydliga 

toppar. Dessa uppstår troligtvis när kvarntrummans lyftare går i 

ingrepp i chargen. Även maxvridmomentet har ökat jämfört med 

figur 75. 

Speciellt till höger i figur 76b syns en andra mindre topp mitt 

emellan de högsta topparna. Eventuellt uppkommer dessa toppar när 

lyftarna går i ingrepp med vätskefasen, d.v.s. glycerolen, jämför även 

med figur 3. Ett annat alternativt är att topparna bildas i samband 

med att en lyftare slutar vara i ingrepp med chargen. 

  

Figur 76a. 55 % av kritisk hastighet. b. 65 %. 
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När varvtalet ökas ytterligare, se figur 77, ändras inte resultaten 

särskilt mycket. Dock syns att det kritiska varvtalet håller på att 

uppnås; vridmomentet i topparna har slutat öka, och avtar istället 

något med ökande varvtal. 

  

Figur 77a. 76 % av kritisk hastighet. b. 84 %. 

I figur 78a ligger kvarnens rotationshastighet nära den kritiska 

hastigheten. I figur 78b har hastigheten höjts över den kritiska, och 

på grund av det syns en sänkning av medelvridmomentet. 

  

Figur 78a. 94 % av kritisk hastighet. b. 105 %. 

  



Jan Stener Luleå tekniska universitet 

61 

När hastigheten höjs ytterligare, se Figur 79, fortsätter 

vridmomentet att minska över hela kvarnvarvet. Dessutom minskar 

skillnaden mellan maximalt och minimalt uppmätt vridmoment. 

Eventuellt beror detta på att lyftarna delvis täcks av material som 

centrifugeras. 

  

Figur 79a. 115 % av kritisk hastighet. b. 125 %. 

 

4.3.1. Repeterbarhet 

I samtliga försök upprepades försöket där varvtalet är 76 % av det 

kritiska (60 rpm) tre gånger. Detta gjordes för att kunna uppskatta 

repeterbarheten. Figur 80 visar dessa tre repetitioner av ett försök 

med 5,7 kg glycerol. 

Som figurerna visar gav de tre upprepningarna liknande resultat. 

Detta försök gjordes med en liten charge, och följaktligen är 

vridmomentet också lågt. Detta gör att den obalans som finns i själva 

kvarntrumman påverkar resultatet märkbart. I figur 80a syns ett 

tydligt minimivärde vid 200 graders rotation. Detta beror troligtvis 

på att trummans obalans under en del av rotationen hjälper till att 

driva trumman runt. Detta ger upphov till det negativa 

vridmomentet. 

Om figurerna nedan jämförs syns att detta minimivärde ligger vid 

200° två gånger och vid 260° en gång. Detta beror helt enkelt på att 

mätutrustningen inte håller reda på vilken av kvarntrummans sex 

mätpunkter som motsvarar noll. Alltså kan mätvärdena från ett 

försök till nästa i vissa fall förskjutas en multipel av 
    

 
    . 

 

Figur 80. 5,7 kg glycerol, 60 rpm (76 %). Tre rep. med samma inställningar.  



Examensarbete: Konstruktion av mätsystem till labbkvarn 2011-09-08 

62 

4.4. Momentfördelning över varv, trumma med fyra lyftare 

I detta försök har den nya rostfria kvarntrumman med fyra lyftare 

använts. Eftersom denna trumma har något större diameter är den 

kritiska hastigheten något lägre jämfört med originaltrumman. Den 

kritiska hastigheten är 77,3 rpm. 

Chargen bestod av 35 kg ½” stålkulor och 5,3 kg vatten vilket 

motsvarar en fyllningsgrad av ungefär 37 %. I resultaten syns fyra 

tydliga toppar redan från de lägsta varvtalen, se figur 81. Detta beror 

troligtvis på att den nya trummans lyftare är kantigare, och greppar 

bättre i chargen. Dessutom gör det lägre antalet lyftare att avståndet 

blir större, och det blir enklare att skilja topparna åt. 

 

Figur 81a. Kulor och vatten vid 36 % av kritisk hastighet. b. 47 %. 

När hastigheten höjs ökar det vridmoment som uppmäts i topparna, 

se figur 82. 

 

Figur 82a. Kulor och vatten vid 56 % av kritisk hastighet. b. 67 %. 
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Som tidigare har försöket med rotationshastighet 60 rpm (78 %) 

körts tre gånger. Försöken uppvisar bra repeterbarhet. Högsta 

toppen i varje försök är i intervallet 23-25 Nm. Lägsta toppen är i 

intervallet 20-21 Nm. Dalarna ligger i samtliga fall mellan 12 och 

13 Nm. 

 

Figur 83a. 78 % av kritiskt varvtal, rep. 1. b. Rep. 2. c. Rep. 3. 

Som tidigare antas det att topparnas varierande höjd beror på att 

trumman inte är perfekt balanserad. I figur 84 syns att 

vridmomentet börjar avta samtidigt som det kritiska varvtalet 

uppnås. 

 

Figur 84a. Kulor och vatten vid 87 % av kritisk hastighet. b. 97 %. 

Figur 85 visar överkritiska hastigheter. I figur 85b börjar topparna 

bli mindre tydliga. Precis som i figur 79 beror detta troligtvis på att 

lyftarna delvis täcks av centrifugerande delar av chargen. 

 

Figur 85a. Kulor och vatten vid 107 % av kritisk hastighet. b. 128 %.  
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4.5. Tillfört moment under kvarnstart 

En nästa typ av försök har vridmoment och varvtal registrerats 

under några sekunder under tiden att kvarnen startar. Denna metod 

ger snabbt flera olika parametrar som kan jämföras mellan olika 

försök och simuleringar. 

I aktuella försök har kvarnen före försökets början körts en kort 

stund och sen stannats med varvtalsgivaren mitt för ”noll” på 

kvarntrumman. Noll är den punkt på trumman där det saknas en 

tand på tandhjulet, se figur 36b. Därifrån har kvarnen startats och 

data har samlats in i ungefär 10 s. 

Eftersom systemet inte registrerar varvtal innan den första tanden 

passerar varvtalsgivaren gjordes approximeringen att kvarnen 

började rotera när vridmomentgivaren började ge utslag. Alltså antas 

att kvarnen roterar 60° från att ett förhöjt vridmoment registreras 

tills att första tanden passerar varvtalsgivaren. 

En fördel med dessa försök över försök som tar längre tid är att 

effekter från malning av chargen kan undvikas. Även problem med 

luftinblandning i glycerol kan undvikas. 

Figur 86 visas ett exempel. Den vertikala streckade linjen visar 

ungefärlig tid då kvarnens varvtal uppnått stationärt tillstånd. Den 

tjocka svarta linjen visar filtrerade vridmomentvärden. Uppmätta 

värden kan ses som en grå skugga bakom. 

Eftersom kvarnen endast körs några sekunder kan inte hastighets-

regulatorn användas. Istället styr frekvensomriktaren varvtalet efter 

ett riktvärde. Varvtalet blir i princip konstant, men inte exakt det 

inställda. Uppmätt varvtal visas längst upp till höger i figuren. 

 

Figur 86. Kvarnstartsförsök med kulor och vatten. 

45 kg kulor och 7 kg vatten vid hastigheten 60 rpm.  
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4.5.1. Varierande fyllnadsgrad 

I figur 87 har ½” stålkulor och vatten använts med fyllnadsgrader; 

32 % och 48 %. Figuren visar tiden det tar att uppnå 96 % av ett i 

princip stationärt varvtal. Detta varvtal kallas "ss" ("steady state") i 

figurerna. I den nedre rutan visas medel av uppmätt vridmoment; 

den grå kurvan i bakgrunden. Det filtrerade vridmomentet har tagits 

fram genom att medelvärdesbilda med ett antal närliggande 

mätvärden. Nedersta raden visar information om det filtrerade 

vridmomentet; totalt max. värde och medelvärde under stationärt 

varvtal. 

Tiden för kvarnen att starta verkar inte påverkas av fyllningsgraden, 

istället krävs ett högre vridmoment för den tyngre chargen. Kurvans 

utseende påverkas troligtvis av hur frekvensomriktaren arbetar. 

a.  

b.  

Figur 87. Kvarnstartsförsök med kulor och vatten  

där fyllnadsgraden varierades. 
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4.5.2. Varierande varvtal 

Figur 88 visar ett liknande försök, men här har varvtalet varierats 

istället för fyllnadsgraden. Tiden att uppnå önskat varvtal påverkas 

av slutvarvtalet, accelerationen ser ut att vara relativt konstant. 

Som visats tidigare i figur 69 påverkar varvtalet endast 

vridmomentet marginellt. I figur 88c syns att varvtalet har överstigit 

det kritiska varvtalet eftersom vridmomentet har avtagit. 

a.  

b.  

c.  

Figur 88. Kvarnstartsförsök med kulor och vatten där varvtalet varierades.  
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I varje försök kördes försöket med kvarnhastigheten 60 rpm tre 

gånger. Detta gjordes för att kunna uppskatta hur stor avvikelsen 

blir om samma försök görs om flera gånger. Eftersom försöken endast 

körs under mycket kort tid blir mängden mätdata begränsad. Detta 

gör det svårare att filtrera bort störningar. 

Figur 86, figur 87b och figur 88b och är alla upprepningar av samma 

försök. En jämförelse mellan dessa tre kan ses i tabell 5: 

Tabell 5. Avvikelser mellan tre repetitioner av samma kvarnstartsförsök. 

  Acc. 

tid 

[s] 

Jämvikts

-varvtal 

[rpm] 

Medelvrid

-moment 

[Nm] 

Max.-

moment 

[Nm] 

Jämvikts-

moment 

[Nm] 

Repetition 1 0,9 60,2 22,77 32,05 22,43 

Repetition 2 0,89 60,3 22,81 31,81 22,42 

Repetition 3 0,89 60,3 22,58 31,44 22,3 

Max. avvik. 1,12 % 0,17 % 1,01 % 1,92 % 0,58 % 

 

Tyngdpunktsförskjutning 

Ett alternativt sätt att presentera data är att som tidigare 

(ekvation 11) räkna om till motsvarande tyngdpunktförskjutning. 

Figur 89 visar samma grunddata som figur 88b. 

 

Figur 89. Kvarnstartsförsök med kulor och glycerol. Resultat presenteras som 

tyngdpunktsförskjutning som del av kvarnens innerradie. 

Ett problem är att denna beräkning inte stämmer medans chargen 

accelereras kraftigt. Detta gör att det ser ut som att tyngdpunkts-

förskjutningen går från noll till 20 % i princip direkt. Problemet 

beror på att förskjutningen beräknas från pålagt vridmoment utan 

att ta hänsyn till att chargens tyngdpunkt flyttas. I verkligheten går 

vridmomentet delvis åt till att accelerera chargens sammanlagda 

massa.  
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4.6. Jämförelse mot teori 

Genom att använda den modell som tidigare beskrivits i 

2.2.1 Enkel momentarmsmodell har en jämförelse mellan teori och 

mätdata gjorts. Fyllnadsgraden har beräknats utifrån de olika 

chargedelarnas massa, densitet samt porositet. 

Två olika jämförelser har gjorts, en med rasvinkeln satt till 33° och 

en där den är satt till 40°. Som referensdata har de data som tidigare 

presenterats i figur 74 använts. Eftersom modellen endast fungerar 

under kritiskt varvtal har endast dessa varvtal tagits med. (Över 

kritiskt varvtal finns ingen överensstämmelse). 

I den första jämförelsen, figur 90, där rasvinkeln valts till 33 grader 

ser modellen ut att stämma bra. Avvikelserna mellan teori och 

mätdata är i samma storleksordning som avvikelserna beroende på 

kvarntrumma. 

 

Figur 90. Stålkulor och vatten. Mätdata från de två olika trummorna 

kombinerat med teoretisk uppskattning. Rasvinkeln antas vara 33 grader. 
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I figur 91 valdes rasvinkeln till 40°. Denna vinkel valdes eftersom 

rasvinkeln i produktionskvarnar ofta ligger runt 40°. Med denna 

rasvinkel stämmer modellen betydligt sämre. 

Ett problem är att det är svårt att bestämma rasvinkeln med bra 

precision. Detta beror dels på att det är svårt att se in i en arbetande 

kvarn, men också på att chargen varken är perfekt slät eller perfekt 

homogen i en roterande kvarn. Jämför med rasvinkeln () i figur 11. 

Detta gör det svårt att testa hur väl teorin stämmer. 

 

Figur 91. Stålkulor och vatten. Mätdata från de två olika trummorna 

kombinerat med teoretisk uppskattning. Rasvinkeln antas vara 40 grader. 
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5. Förbättringsmöjligheter 

Idag fungerar systemet med den noggrannhet som beskrivits 

tidigare, men såklart finns alltid utrymme för förbättringar. Det som 

troligtvis har störst potential att förbättra mätresultaten är att 

förfina kalibreringsförfarandet, mer om detta nedan. Här följer andra 

saker som skulle kunna förbättras: 

 Ändra till att noll i mjukvaran motsvarar noll på 

kvarntrumman. Idag motsvaras noll av den första lyftaren 

som passerar givaren. Detta skulle göra att 0° i plottarna över 

variationen av vridmomentet över kvarnvarv alltid skulle 

motsvara en känd punkt på kvarntrumman. 

 Modifiera den nytillverkade gaveln utan fönster för att helt 

stoppa läckage. 

 Göra ett fäste att hänga kalibreringsvikterna i, på ett exakt 

och verifierbart avstånd från drivaxeln. 

 Underhåll; Byta olja, kullager m.m. 

 Byta förstärkare eller mätmodul för att bättre matcha 

mätområden. Alternativt en mätmodul med högre upplösning. 

 Testa med en kalibreringsvikt med inbyggd variabel vibrator. 

 Byta till precisionsmotstånd. 

 Lägga till en jämförelse mot teori i mjukvaran. 

5.1. Förfinat kalibreringsförfarande 

Detta kalibreringsförfarande bygger på att kalibreringen ska gå till 

på liknande sätt som de automatiska medeleffektmätningarna. 

 Första steget görs utan kalibreringsvikt. En serie med 

mätningar görs där ett förutbestämt antal varvtal körs i t.ex. 

3 minuter på varje varvtal. Det resulterande sambandet 

mellan varvtal och uppmätt spännings får sedan motsvara en 

nollnivå. 

 Nästa steg är att hänga på en kalibreringsvikt motsvarande 

ca 45 Nm. Sen körs en ny mätserie som får motsvara en ny 

vridmomentsnivå. 

 Proceduren upprepas med totalt 3-5 olika kalibreringsvikter. 

 Slutligen används kalibreringsdata för att för varje kombi-

nation av varvtal och givarspänning ta fram ett motsvarande 

vridmoment. 
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För att ytterligare förfina kalibreringen, skulle en fast vikt kunna 

placeras inuti kvarntrumman för att försöka efterlikna den högre 

lagerbelastning som blir när kvarnen fylls med innehåll. Antingen 

körs samtliga kalibreringar med samma last, ca 50 kg. Alternativt 

skulle lasten också kunna varieras: 

 Vridmoment: 45 Nm, last: 75 kg 

 Vridmoment: 30 Nm, last: 50 kg 

 Vridmoment: 15 Nm, last: 25 kg 

 Vridmoment: 0 Nm, last: 0 kg 

Detta kalibreringsförfarande skulle i princip ta hänsyn till samtliga 

icke slumpvisa felkällor. Genom att variera tiden för varje körning 

skulle även denna faktor kunna kontrolleras. Frågan är dock om 

vinsten i mätnoggrannhet skulle motivera det extra arbetet. 
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6. Diskussion 

Under projektet har en labbkvarn från början av 80-talet 

moderniserats med ett nytt mätsystem och mjukvara för att göra 

avancerade mätningar. Nedan beskrivs några olika aspekter av 

projektet och resultatet. 

6.1. Mätnoggrannhet 

Enligt de teoretiska beräkningar som gjorts verkar mätosäkerheten 

vara runt ±0,2 Nm. Att döma av de försök som också gjorts är detta 

ett rimligt värde. Enligt felanalysen är det lastcellen som bidrar med 

den största delen av osäkerheten. Genom att endast halvera denna 

felkälla skulle systemets totala mätosäkerhet minskas med en 

tredjedel. 

Dock bör det påpekas att detta är teoretiska beräkningar som 

baseras på märkdata från de olika komponenterna. Eftersom 

systemet redan idag kalibreras med en metod som kan kompensera 

för både linjära och ickelinjära fel, är det inte alls säkert att analysen 

stämmer med verkligheten. 

En sak är dock säkert; om kalibreringsvikterna vägs med dålig 

noggrannhet eller deras hävarm mäts med dålig noggrannhet 

kommer det direkt att påverka resultatet på ett sätt som är både 

konstant och omöjligt att kalibrera bort. Därför är det mycket möjligt 

att i praktiken, och speciellt vid längre försök, är det just dessa två 

som är de största felkällorna. 

6.2. Kalibrering 

Här finns det troligtvis en, relativt sett, stor del att vinna i 

noggrannhet på att införa ett nytt och mer grundligt 

kalibreringsförfarande. För en beskrivning av själva metoden se 

5.1 Förfinat kalibreringsförfarande. 

Denna metod borde i princip kompensera för alla möjliga felkällor: 

 Lagerfriktion vid olika varvtal. 

 Linjära systematiska fel i mätelektroniken. 

 Icke linjära systematiska fel. 

 Slumpvisa fel med relativt hög felfrekvens; sådana att många 

fel hinner registreras under kalibreringsförfarandet. 

 Även delvis kompensera för trender på en längre tidsskala; 

eftersom kalibreringen kommer ta minst 2 timmar att göra. 

För att testa hur kvarnens kalibrering reagerar på vibrationer skulle 

det vara intressant att göra en specialgjord kalibreringsvikt. Denna 

vikt skulle ha en inbyggd vibrator, men i övrigt väga lika mycket som 
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någon av de vanliga kalibreringsvikterna. Vibratorn skulle kunna 

bestå av en motor med en roterande obalanserad vikt.  

Om systemet fungerar som det ska borde denna vibration inte alls 

påverka det slutliga resultatet. Vibrationerna från denna vikt bör 

väljas i samma storleksordning som de som finns normalt i kvarnen 

under drift. 

I ett tidigt skede av projektet provades även en typ av dynamisk 

utslagskalibrering. Denna metod hade dock inte alls önskat resultat. 

Tanken var att fästa en vikt i obalans inuti kvarntrumman och sen 

använda den uppmätta obalansen för att kalibrera kvarnen. I ett 

visst läge hjälper vikten kvarnen att rotera och ett halvt varv senare 

bromsas kvarnen. Tanken var att kvarnen skulle kunna kalibreras 

genom att mäta skillnaden i vridmoment under kvarnvarvet. 

Anledningen till att detta inte fungerade var med stor sannolikhet 

att kvarntrummans rotationshastighet inte är helt konstant över ett 

kvarnvarv; och speciellt inte om det sitter en vikt på ca 2 kg i obalans 

inuti kvarnen. De accelerationer som vikten orsakade gjorde det 

uppmätta vridmomentet helt oanvändbart. En enkel simulering 

visade att vridmomentet vid 60 rpm kunde skilja över 20 % mellan 

statiskt och dynamiskt fall. 

6.3. Användning 

I samtliga av kvarnens lägen registrerar systemet varvtal och effekt 

eller vridmoment. I efterhand är det enkelt att omvandla mellan 

effekt och vridmoment. Från vridmoment går det sedan att omvandla 

till motsvarande tyngdpunktsförskjutning. Dessa omvandlingar går 

att göra utan att mätnoggrannheten påverkas märkbart. För att göra 

omvandlingen till tyngdpunktsförskjutning måste man dock kunna 

bortse från att delar av chargen kastas omkring inuti kvarnen, samt 

eventuella effekter från att partiklarna accelereras. 

För att omvandla mellan vridmoment och effekt används uppmätt 

varvtal, viket kontrolleras och mäts med en noggrannhet som oftast 

är bättre än ±0,01 %. För att omvandla till tyngdpunktsförskjutning 

behövs dessutom chargens vikt. Även denna går ofta med enkla 

medel att mäta med liknande noggrannhet.  

För att ta beräkningarna ett steg till och ytterligare koppla uppmätta 

data till fysiken i kvarnen kan data omvandlas till teoretisk 

rasvinkel. Här blir dock noggrannheten lidande av att chargens 

volym måste vara känd. Denna är mycket svårt att mäta med bra 

noggrannhet. Dessutom kan denna variera på grund av inblandning 

av luft i chargen. Här är det tveksamt om noggrannheten går att få 

bättre noggrannhet än ±10 % 
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6.3.1. Automatisk effektmätning 

Med det automatiska läget förenklas arbetet med att undersöka hur 

tillförd effekt varierar med inställt varvtal avsevärt. Detta kan spara 

mycket tid om man ska göra försök för att få överblick över något 

fenomen som beror av varvtal. 

En nackdel är att funktionen ofta inte går att använda vid 

genomförande av statistiska försöksplaner. Där är det vanligt att 

fyllnadsgraden och varvtalet varieras i samma försöksplan, och då 

ska försöken genomföras i helt slumpmässig ordning. Detta betyder i 

praktiken att kvarnen måste tömmas och fyllas för hand emellan 

varje försök. Några moment som kan komma att bli tidskrävande 

under en sådan serie är: 

 Vänta medans kvarnen torkar ifall att torr sand ska köras. 

 Dela på sand och kulor. 

 Dela på glycerol och kulor. 

6.3.2. Vridmomentfördelning över kvarnvarv 

Med detta läge går det med ganska bra precision att avbilda hur 

pålagt moment varierar under ett kvarnvarv. Om mätsystemet fick 

mer exakta funktioner för att bestämma trummans absoluta 

vinkelposition skulle det även vara möjligt att t.ex. bestämma 

chargens tåvinkel. Idag bestämmer systemet endast rotation relativt 

en godtycklig punkt på kvarntrumman. 

Från en labbkvarn är det ofta lättare att få tydliga signaler från 

lyftare än från en produktionskvarn. Detta beror på att i en 

produktionskvarn matas materialet in i ena änden och ut ur den 

andra. Detta gör i vissa fall att fyllnadsgraden är olika utmed 

kvarnens längd. Detta gör i sin tur att lyftarna går i ingrepp vid 

olika tidpunkter. För medeleffekten spelar detta ingen roll, men om 

man vill se momentfördelningen över kvarnens varv kan det bli 

problem. Figur 92 visar hur fyllnadsgraden varierar utefter längden i 

en produktionskvarn. Som figuren visar varierar denna skillnad ofta 

med den totala fyllnadsgraden i kvarnen. 

 

Figur 92. Variation i tåvinkel utmed kvarnens längd (horisontell axel) vid tre 

olika driftsfall. Vid normal och låg belastning är fyllnadsgraden lägre vid 

utmatningen än vid inmatningen. (Viklund, 2009) 
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Av denna anledning är det viktigt att labbkvarnen ställs upp 

noggrant och vägs in så att kvarntrumman är i helt horisontellt läge 

under körning. Detta säkerställer att hela lyftaren går i ingrepp med 

chargen samtidigt. Här har den nya trumman en fördel över den 

gamla gummiinklädda trumman; i den gamla trumman är lyftarna 

väldigt strömlinjeformade, och dessutom har slitaget gjort deras form 

"oregelbunden”. 

6.3.3. Mätning under start av kvarn 

Dessa mycket korta mätningar, som gjorts under tiden 

kvarntrumman accelereras, har tagits fram i första hand för att 

användas för att validera datorsimuleringar. De viktigaste fördel-

arna med denna typ av data över lägre mätningar av medeleffekt är: 

 Körtiden är endast 10 s. 

 Inte behov av att invänta jämvikt i vridmoment, endast varvtal. 

 Ger snabbt ett flertal parametrar som kan jämföras mellan 

simulering och mätdata: 

o Medelvridmoment. 

o Maximalt vridmoment. 

o Tid för att uppnå maximalt vridmoment. 

o Tid för att uppnå stationärt varvtal. 

o Vridmoment under stationärt varvtal. 

6.3.4. Försök med genomskinligt fönster 

Under projektet genomfördes ett försök med en specialtillverkad 

gavel med ett genomskinligt fönster av polykarbonatplast. Från 

detta försök drogs följande slutsatser: 

För att lyckas ta bra foton eller filmer av kvarnens innehåll är 

genomförbart, men det krävs noggranna förberedelser. Det är viktigt 

att vara snabb och ha bra ljus för att få bra bilder. Två till tre starka 

ljuskällor snett från sidorna in i kvarnen borde ge tillräckligt mycket 

ljus. Eventuellt skulle någon form av specialbyggd belysning kunna 

monteras inuti kvarntrumman. Dessutom behövs en bra kamera på 

stativ. 

Endast torra stålkulor sliter extremt mycket på plastskivan; på 

10-20 s blev skivan för repigt för att det skulle gå att ta bra bilder. 

Däremot sliter en kvarncharge av stålkulor och vatten betydligt 

mindre; efter ett försök på 40 minuter såg fönstret fortfarande 

användbart ut. Dock blir vattnet snabbt smutsigt/rostfärgat vilket 

skulle kunna göra det svårt att få bra bilder. Men endast vatten är 

det enkelt att ta bra bilder. Men vid överkritisk hastighet blir det 

mycket stänk på fönstret vilket gör bilderna sämre. 
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6.4. Effektpåverkan 

Under arbetes gång har olika faktorer som påverkar vilken effekt 

som tillförs chargen under malning undersökts. Medeleffekt-

mätningarna visar att effekten ökar med fyllnadsgrad och varvtal 

(upp till den kritiska hastigheten).  

En annan parameter som till stor grad påverkar effekten är 

rasvinkeln. En brant rasvinkel betyder att chargen lyfts högre och 

att tyngdpunkten förskjuts mer. Detta i sin tur gör chargens 

"hävarm" längre vilket ger ett större vridmoment. Rasvinkeln i sin 

tur beror på chargens viskositet vilken beror på dess samman-

sättning; ingående material och porositet. Slutligen ökar även 

effekten med chargens densitet. 

6.5. Problem under konstruktionsarbetet 

Ett problem under projektet var att leveranstiden på 

mätförstärkaren blev väldigt lång. När den utlovade leveranstiden 

passerat hade förstärkaren inte ens skickats från tillverkaren i USA. 

Som tur var hade leverantören under tiden fått in en liknande modell 

som de kunde leverera istället. Detta gjorde att projektet kunde gå 

framåt, men denna förstärkare var inte helt anpassad till aktuellt 

system. Skillnaden var att mätområdet var anpassat för att även 

mäta negativa vridmoment, någon som inte behövdes i denna 

applikation. I praktiken blev skillnaden att noggrannheten i 

AD-omvandlingen halverades. Detta motsvarar en försämring av den 

totala mätnoggrannheten med 8 %. 

Ett annat problemområde var att få in varvtalssignalen på ett 

tillförlitligt sätt. På originalkvarnen satt varvtalsgivaren separat och 

roterade 14,82 gånger snabbare än kvarntrumman. Länge 

misstänktes att detta gjorde frekvensen för hög och pulstiderna allt 

för korta för att kunna registreras tillförlitligt. Det egentliga 

problemet var antagligen att mätenheten inte hade anslutits på 

korrekt sätt. 

Till slut gjordes det som borde ha gjorts redan från början hur som 

helst; en ny digital induktiv givare monterades så att den läser av 

rotation direkt från kvarntrumman. 

6.6. Begränsningar 

Den största begränsningen med de försök som har gjorts är troligen 

att de inte har gjorts i enlighet någon statistisk försöksplan. Detta 

medför att det är svårt att dra statistiskt säkra slutsatser utifrån 

mätdata. De försök som har gjorts har snabbats upp för att få en 

överblick av hur de olika specialchargerna beter sig vid olika 

fyllnadsgrader och varvtal. 
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Anledningen till att mycket speciella kombinationer av 

kvarninnehåll har testats är för att försöka få en bild av hur 

chargens olika egenskaper påverkar den tillförda effekten. Dock 

finns det ett antal problem med detta upplägg som måste lösas innan 

en ny försöksserie genomförs. 

Enbart vatten har för låg viskositet för att följa med kvarntrumman 

som en vanlig charge gör. Detta gör troligtvis att det är svårt att dra 

bra slutsatser från mätningar med endast vatten. Egenskaperna är 

väldigt långt ifrån de hos en normal kvarncharge. 

Glycerol testades som ett alternativ till vatten men med högre 

viskositet. Problemet här var dock att efter ett antal minuters 

malning vispades luft in i glycerolen. Detta ledde till att viskositeten 

minskade kraftigt. 

I ett försök användes en charge bestående av endast sand och vatten. 

Här observerades problem med att blandningen fastnade på insidan 

av kvarnen och följde med runt trots att rotationshastigheten var 

långt under den kritiska. Detta kan troligtvis lösas genom att variera 

förhållandet mellan sand och vatten eller genom att prova med olika 

typer av sand. 
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1. Installation och kalibrering 

För att kvarnen ska fungera bra och ge noggranna resultat är det 

viktigt att den står stabilt uppställt samt att kalibreringen görs 

enligt instruktionen nedan. Här följer en beskrivning av hur Du 

kommer igång med användningen av denna labbkvarn. Uppställ-

ning, kalibrering, användning, olika lägen samt underhåll beskrivs. 

1.1. Uppställning och anslutning 

1. Kontrollera att kvarntrumman är vågrät när kvarnen står i 

utgångsläget. 

2. Fäst kvarnen i golvet. 

3. Anslut utrustningen till 3 x 400 V, 50 Hz + jord. 

4. Anslut alla kablar från kvarn till styrcentralen. 

5. Anslut tryckluft. 

6. Huvudströmbrytare på styrcentralens vänstra gavel ställes i 

läge "till". Lampa ”MAN. SPÄNNING” skall då lysa med ett 

svagt gult sken. 

1.2. Start av system 

1. Slå på strömmen till mätskåpet med vredet på vänster sida. 

Gul lampa ska tändas. 

2. Starta datorn. Vänta… 

3. Dubbelklicka på ”sala.bat” på skrivbordet: 

 

Figur 1. Ikoner på skrivbordet. 

4. Vänta tills fönstret ”Project explorer –salakvarn.lvproj” visas. 

5. Klicka på fönstret ”Starting Sala mill software” och  

”Press any key to continue . . .” 

 

Figur 2. ”Project explorer” framför ”Starting Sala mill software” 
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6. Vänta tills fönstret ”target – single rate – variables.vi” visas: 

 

Figur 3. Mätenhetens program ”Target” främst, ”Run”-knappen inringad. 

7. Starta ”target – single rate – variables.vi” med vit pil ”Run”. 

I vissa fall startar programmet automatiskt, isf saknas 

knappen ”Run”, gå isf vidare till nästas steg: 

8. Klicka på fönstret ”Starting Sala mill software” och  

”Press any key to continue . . .”. 

9. Vänta tills fönstret ”Sala mill [host.vi]” visas: 

 

Figur 4. PC-programmet ”Host”, ”Run”-knappen inringad. 

10. Starta ”Sala mill [host.vi]” med vit pil ”Run”. 

I vissa fall startar programmet automatiskt, isf saknas 

knappen ”Run”, gå isf vidare till nästas steg: 

11. Systemet bör vara klart att användas! 
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1.3. Användning 

Den fysiska instrumenteringen består av en lampa och två knappar: 

 Manöverspänning (gul) indikerar att systemet har 230 VAC.  

 Start motor (grön) kan då timern är aktiverad användas 

denna för att starta kvarnen. 

 Stopp motor (röd) används som nödstopp. Denna är för säker 

funktion direkt ansluten till frekvensomriktaren. 

Dessutom finns två reglage för att vinkla kvarntrumman, se figur 5. 

Dessa används i kombination med en fotpedal för att steglöst variera 

kvarntrummans lutning. 

 

Figur 5. Reglage för fyllning och tömning av kvarnen.  



Jan Stener Boliden Mineral AB  /  Luleå tekniska universitet 

7 

Gränssnittet i mjukvaran är uppdelat i två delar. Dels finns de 

allmänna kontrollerna för att styra kvarnen, dessa visas i figur 6 och 

förklaras i tabell 1. Under dessa finns ett antal flikar med kontroller 

för olika användningsområden. 

 

 

Figur 6. Allmänna timer- och hastighetskontroller. 

 
Tabell 1. Beskrivning av allmänna timer- och hastighetskontroller. 

MOTOR STOP  Stannar kvarnen och avaktiverar timern. 

Motor controller 

error 

Röd om frekvensomriktaren indikerar fel. För 

mer information se frekvensomriktarens 

instruktionsbok; ABB ACS 140. 

No RPM input Betyder vanligtvis att kommunikationen 

mellan mätenhet och PC inte fungerar. 

(Kontrollera att programmet i mätenheten 

körs.) 

Timer start Aktivera timerfunktionen. 

Timer activated När denna är grön kan kvarnen startas med 

(den fysiska knappen) START MOTOR. 

Time Inställd timertid i minuter. Denna används av 

nästan alla funktioner. 

Time remaining Visar hur många minuter som är kvar av 

aktuellt försök. När denna är noll stannar 

kvarnen automatiskt. 

Target speed Önskat varvtal. Om hastighetsregulatorn är 

aktiv kommer den försöka hålla detta varvtal. 

Om regulatorn inte är aktiv kommer 

hastigheten ändå ligga inom ±2 rpm. 

Use PID controller Använd hastighetsregulatorn. 

PID Output Korrigerat varvtal 

Allowed speed 

variation 

Tillåten avvikelse i hastighet. Funktionen för 

automatiska mätningar använder denna gräns 

för att avgöra när rätt hastighet har uppnåtts. 

Då startar mätningen och tiden räknas ner. 

Measured speed Uppmätt varvtal. 

Speed OK Hastigheten är inom gränsvärdet. 

PROGRAM STOP Stoppar både programmet och kvarn. Används 

ej under normal användning. 
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1.4. Start av kvarn 

1. Ställ kvarnen i driftläget, se figur 5. 

2. Fäll ner skyddet över trumman. 

3. Fyll i önskat varvtal i Target speed. 

4. Fyll i önskad tid i Time. 

5. Aktivera timern med TIMER START. 

6. Starta kvarnen med den gröna startknappen. 

7. Stanna kvarnen med MOTOR STOP eller den röda 

stopknappen. 

1.5. Mekanisk kalibrering 

1. Lossa kvarnens arretering. 

2. Balansera drivpaketet med hjälp av den justerbara vikten, så 

att ett lätt tryck överföres på tryckfjädern. Inget mekaniskt 

glapp skall kvarstå. 

3. Starta kvarnen och kontrollera så att inget mekaniskt glapp 

finns mellan hävarm och tryckfjäder vid drift. 

4. Låt kvarnen gå ca 15 min, för att kvarn och mätsystem skall 

stabiliseras. 

1.6. Kalibrering i mjukvara 

Den första av programmets flikar innehåller funktioner för att 

hantera kalibrering av kvarnen. Kalibreringen görs i två steg, först 

en statisk utslagskalibrering och sen en dynamisk nollkalibrering. 

Senast använda kalibreringsdata sparas i ett kalkylblad på 

hårddisken. Denna kalibrering kan laddas in i programmet genom 

att klicka på Load calibration data. Notera att det finns två knappar 

Load calibration data, en för varje kalibreringssteg. (Sökvägen till 

filerna är C:\_SALAKVARN\conf\ .) 

Båda kalibreringsstegen går till på liknande sätt, och den statiska 

utslagskalibreringen görs först. För detta steg används kontrollerna i 

den övre halvan av figur 7. Kalibreringen görs med 3-5 vikter 

fördelade mellan 1 och 11 kg. Det är viktigt att kalibrerings-

vridmomentet kommer över 40 Nm, men inte överstiger 50 Nm. 

1. Lossa arretering av kvarnen. 

2. Ta bort gamla kalibreringsdata med Clear data. 

3. Fyll i aktuell vikt i Load. 

4. Fyll i hävarmens längd (418 mm) i Torque arm.  

5. Häng vikten på avsedd plats på hävarmen och vänta ca 15 s 

tills systemet har stabiliserat sig.  

6. Spara ett kalibreringsvärde med Save point. 

7. Gå tillbaka till punkt 3 och fortsätt med nästa vikt. 

8. Avsluta med Replace saved calibration data. 
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Den dynamiska delen av kalibreringen görs på likande sätt, men här 

används inga vikter. Istället varieras kvarnens varvtal. Använd 

kontrollerna i den nedre halvan av figur 7. 

1. Lossa arretering av kvarnen. 

2. Ta bort gamla kalibreringsdata med Clear data. 

3. Välj ca sex olika varvtal jämt utspridda över det tänkta 

användningsområdet. Slumpa ordningen, t.ex: 

20, 120, 40, 100, 60 och 80 rpm.  

4. Fyll i det första varvtalet i Target speed, se figur 6. 

5. Starta kvarnen. 

6. Vänta ca 30 s tills Average Mech Zero Torque har 

stabiliserats.  

7. Spara sedan tio punkter för varje varvtal med Save point. 

Vänta 1-2 sekunder mellan varje punkt. (Se ett exempel i den 

nedre grafen i Figur 7.) 

8. Uppdatera Target speed med nästa varvtal, gå tillbaka till 

punkt 5 och gör om processen med samtliga varvtal. 

9. Avsluta med Replace saved calibration data. 

 

Figur 7. Gränssnitt för kalibrering. 

1.7. Övrigt 

 Arretering av kvarnen skall ALLTID ske vid chargering och 

tömning av kvarnen. 

 Arretering lossas omedelbart före start av kvarn. 
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2. Driftsinstruktion 

Kvarnen kan köras i tre olika lägen. Det vanligaste kallas standard 

effektmätning. Det finns dessutom ett läge för automatisk 

effektmätning, där varvtalet varieras automatiskt, och ett läge för 

att göra speciella mätningar under start av kvarnen. 

2.1. Standard effektmätning 

I detta läge kan effekt, vridmoment och varvtal mätas och sparas, se 

figur 8. Fönstret visar medeleffekt och total energi. Grafen visar 

momentan effekt (röd) samt hur medeleffekten utvecklas (blå). 

1. Ställ in varvtal (se 1.4 Start av kvarn). 

2. Ställ in försökstid i minuter. 

3. Starta kvarnen. 

4. Vänta tills försöket är klart och spara data med 

Save measurement results. (OBS, filtillägg ”.xls”.) 

 

Figur 8. Standard effektmätning. 

Resultatfilen innehåller data från varje sekund som kvarnen körts, 

se tabell 2. Filen kan öppnas i Excel. På sista raden i filen kan 

försökets totala längd, medeleffekt och sammanlagd energi hittas. 

Tabell 2. Innehåll i resultatfil från standard effektmätning. 

Time [s] Tid från försökets början. 

5r average Angular vel. [RPM] Medelvarvtal över de fem 

senaste kvarnvarven. 

1s average Torque [Nm] Momentant vridmoment. 

1s average Power [W] Momentan effekt. 

Accumulated energy [Wh] Sammanlagd energi. 

Run average Power [W] Medeleffekt. 
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2.2. Automatisk effektmätning 

Här är principen den samma som för standard effektmätning, men 

här finns funktioner för att automatiskt testa hur effekten varierar 

med varvtalet. Figur 9 visar gränssnittet. 

1. Fyll i tiden som varje varvtal ska köras i Sample time.  

2. De varvtal som ska testas kan ändras i en konfigurationsfil: 

C:\_SALAKVARN\conf\run_rpm_plan.xls 

Denna kan redigeras med Excel. 

3. Använd Load RPM plan för att läsa in den uppdaterade filen. 

4. Normalt börjar programmet med första raden och tar 

varvtalen i den ordning som de kommer i listan. 

Med Start from row går det att välja att starta från en rad 

längre ner i listan. 

5. Fyll i kvarnens innehåll i Mill content.  

6. Fyll i mängden innehåll i Amount. Detta underlättar när 

resultatfilerna ska skiljas åt.  

7. Välj vart resultatfilerna ska sparas med Save data path.  

8. Starta mätningen med Enable auto. 

(Mätningen avslutas automatisk när alla varvtal körts, men 

det går även att avbryta med Disable auto.) 

Auto running samt Progress visar aktuell status. Resultatfiler sparas 

kontinuerligt. När sista raden i körschemat har körts stannar 

kvarnen och en sammanställning sparas. Använd endast A-Z, 0-9, 

”+”, och ”-” i textrutorna för att undvika problem! 

 

Figur 9. Automatisk effektmätning. 
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2.3. Mätning under start 

I detta läge loggas obehandlad vridmomentsignal tillsammans med 

pulstider från varvräknaren, se figur 10. 

1. Försökstiden ställs in med Run length. 

Välj två sekunder längre än önskad datalängd. 

2. Aktivera kvarnen med de allmänna kontrollerna. 

3. Sen används Start sampling för att börja spara data. 

4. Vänta 2 s och starta sedan kvarnen som vanligt med 

START MOTOR. 

5. Spara resultatet med Save mill start data. 

 

Figur 10. Mätning under start. 
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2.4. Övriga funktioner 

Nästkommande fyra flikar visar grafer över kvarnens olika 

egenskaper. Från rådata från givarna till ackumulerad energi. 

Den sista fliken, constants, innehåller en konstant, se figur 11, som 

kan konfigureras manuellt. Detta behöver endast göras om 

frekvensomriktarens maximala frekvens har konfigurerats om. 

Genom att ändra i frekvensomriktarens inställningar kan 

maxfrekvensen ändras. Kvarnens maximala varvtal ska bestämmas 

och fyllas i. 

1. Fyll i ”999” i Target speed. 

2. Starta kvarnen 

3. Läs av Measured speed, se figur 6. 

4. Fyll i det avlästa värdet i Max motor controller RPM. 

 

Figur 11. Konfiguration. 
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2.5. Rekommenderade driftparametrar 

Före första igångkörning (eller när kvarnen inte har använts under 

lång tid) skall kvarnen rengöras och "avrostas" genom att mala en 

sats bestående av cirka 1 kg kvartssand – 2 mm tillsammans med 

1,5 liter vatten under cirka 15 minuter. Därefter skall pulpen och 

malkropparna tömmas ut och kvarnens innanmäte och malkopparna 

avspolas med rent vatten. 

Efter att malkropparna återförts till kvarnen är den redo för drift. 

(För torrmalningsförsök skall kvarnens innanmäte och 

malkropparna torkas innan provsatsen påmatas).  

2.5.1. Påmatning 

Kvarnaxeln höjs och låses i påmatningsläge (cirka + 43°) med hjälp 

av det pneumatiska systemet som påverkas av ventilerna i läge 

enligt pos 3 (figur 5). 

Malkroppar alt. stänger eller kulor kan matas in i kvarnen. 

Därefter skall lämplig mängd av gods, för våtmalning även vatten 

eller vätska, påmatas. 

Slutligen fastsättes gavellocket. Används trumman med löstagbara 

lyftare dras de tre muttrarna åt med 17 mm blocknyckel. 

Sedan kvarnen återställts och låsts i horisontalläge genom att ställa 

in ventilerna i läge 1 (se figur 5) är kvarnen redo för malning. 

2.5.2. Tömning 

Efter avslutad malning stoppas kvarnen och eleveras på nytt i 

påmatningsläge. Därefter lossas gavellocket. 

Om kvarnen har körts som stångkvarn, skall tömningstratten och 

uppsamlingskärlet placeras på lämpligt avstånd från kvarnen. 

Plocka därefter ut stängerna en och en och lägg dem i 

utmatningstratten. Sänk sedan kvarnen i tömningsläge (cirka - 45°) 

genom att ställa om ventilerna i läge 2 och tryck ner 

fotkontrollpedalen (se figur 5), varvid malprodukten rinner ut ur 

kvarnen och ner i utmatningstratten. 

Vid våtmalning skall kvarnens insida sköljas ren med färskvatten 

eller vätska, och dessutom stängerna sköljas rena där de ligger i 

utmatningstratten. 

För torrmalning skall kvarnens insida och malkropparna borstas 

rena. Använd härvid skyddsmask på grund av dammriskerna! 
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Efter att ha återställt malkropparna i kvarnen och manövrerat den i 

uppåtvänt påmatningsläge kan kvarnen fyllas med ny sats och köras 

igen. 

Om kvarnen körs som kulkvarn, är proceduren liknande, men här 

kan man på grund av malkropparnas mindre vikt låta dem störta 

direkt ner i utmatningstratten tillsammans med malgodset. 

2.5.3. Kvarnhastighet 

Reglerbart område är 10-150 r/min eller 10-200 % av det kritiska 

varvtalet. Vi rekommenderar som lämpligt utgångsvärde 54 r/min 

motsvarande cirka 70 % av kritiskt varv. 

Kvarnvarvtalet som malvariabel är emellertid tämligen okritiskt 

inom området 60-75 % av det kritiska, och därför skall ej alltför 

mycket tid och besvär ägnas åt att finna det absolut optimala. 

Generellt gäller att för grövre ingående eller hårdare material där 

man vill ha större andel slagenergi skall varvtalet hållas högt och för 

finkornigare ingående och mera finmalda slutprodukter skall 

varvtalet hållas lågt.  

2.5.4. Pulpdensitet 

Här gäller att man har ett relativt oskarpt maximum vid cirka 

40 volymsprocent fast gods. Alla pulpdensiteter inom området 

27-50 volymsprocent fast kan i princip användas. 

2.5.5. Kylning 

Vid våtmalning och längre maltider (mer än en timme) skall 

kvarnarna kylas för att undvika för högt tryck i kvarnen på grund av 

ångbildning. 

Det lättaste sättet att klara detta är genom att droppa eller spritsa 

vatten på kvarnmantelns utsida. 

2.5.6. Användning av andra mantelstorlekar 

Kvarnmanteln är fäst till drivflänsen med ett antal bultar. Detta 

betyder att andra kvarnmantlar med samma eller mindre diameter 

och andra längder kan användas under förutsättning att de har 

samma hålcirkel och antal hål i sin anslutningsfläns.  

2.5.7. Malkroppscharger för stångkvarn 

Vi rekommenderar att 25-30 % av kvarnvolymen skall upptas av 

malkroppar. Detta motsvarar för 300 x 450-kvarnen en vikt av 

50-55 kg för stängerna.  

Största rekommenderade stångdiameter är 50 mm, och chargen skall 

vara graderad, d.v.s. antalet stänger inom varje diameterintervall om 

10 mm skall vara ungefär detsamma. Maximal storlek på påmatat 

gods är cirka 10 mm. 
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2.5.8. Kulkvarn 

Här gäller i princip samma som för stångkvarnarna, och vi 

rekommenderar att fyllnadsgraden är 40-45 % vilket motsvarar 

60-65 kg för kvarnstorleken ø300 x 450 mm.  

Vi rekommenderar även att man har två uppsättningar kulcharger, 

en "grov" med kulstorlekarna ø30, ø25, ø20 mm samt en "fin" med 

kulstorlekarna ø20, ø15, ø10 mm.  

Största påmatningsstorlek för den grövre chargen är cirka 4 mm och 

för den fina chargen cirka 2 mm.  

Det är naturligtvis också möjligt att använda malkroppar med andra 

densiteter (tyngre eller lättare). Härvid skall observeras att 

fyllnadsgraden fortfarande skall vara 40-45 % av kvarnvolymen, 

varvid chargevikten blir en funktion av malkropparnas densitet.  

2.5.9. Satsstorlek 

Här skall i princip gälla att det fasta godset (eller pulpen) skall vara 

tillräckliga för att just fylla alla tomrummen mellan malkropparna.  

Det är naturligtvis möjligt att köra större charger, men då får man 

räkna med motsvarande längre maltider för att få samma 

malprodukt.  

För stångkvarnsmalning är "tomrumsvolymen" cirka 25 % vilket för 

ø300 x 450 mm kvarnen motsvarar cirka 2 liter. För torrmalning av 

material med densiteten cirka 2,7 kg/dm3 eller volymvikten 

1,6 kg/dm3, t.ex. kvartssand motsvarar detta en satsvikt av cirka 

3,2 kg.  

För våtmalning med cirka 65 viktsprocent fast, motsvarar detta en 

satsvikt av 2 kg gods och 1,2 kg vatten. 

För kulkvarnar är "tomrumsvolymen" cirka 40 % och motsvarande 

materialvolymer då cirka 5,8 liter. Detta innebär att 3 stångkvarns-

malningar ger material till 1 kulkvarnsmalning. 

2.5.10. Övriga driftsinstruktioner 

Kvarnmantel och gavelplåt kommer naturligtvis att slitas så att de 

så småningom måste utbytas. 

Övriga detaljer uppvisar en sådan livslängd att de knappast 

förorsakar några problem förutsatt att drifts- och 

smörjningsinstruktionerna följs. 

På grund av kvarnens avsevärda ljudnivå rekommenderar vi att den 

byggs in eller placeras i ett separat rum. 
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3. Underhållsinstruktion 

Här följer detaljer rörande underhåll och specifikationer av några av 

kvarnens delar. Dessa är bärcylindrar, kvarnaxellager samt 

tappväxeln. 

3.1. Bärcylinder för drivaxel 

Denna är utrustad med en smörjnippel, typ AH KR 1/8. Smörjning 

skall ske två gånger per år med handspruta och som fett användes 

ESSO Beacon EP 2 eller motsvarande kvalitet. Mängden fett skall 

anpassas till dess att fett börjar tränga ut, men 10-15 g per gång 

torde vara tillräckligt. 

3.2. Kvarnaxellager 

Drivaxeln förbinder växellådan med kvarntrumman är lagrad med 

två lager. I kvarnänden av drivaxeln sitter ett kullager; 

SKF 6208 2RS. I andra änden sitter ett nållager; SKF NA4911.  

3.3. Tappväxel 

Växellådan mellan remdrift och kvarnaxel är en TV 12 från 

dåvarande Benzler & CO AB. Bör skötas som följer: 

Tätningar 

Vid byte av tätningar skall utrymmet mellan oljetungan och 

dammtungan fyllas till 2/3 med värmebeständigt (150°C) lagerfett. 

Demontering 

1. Demontering bör undvikas på arbetsplatsen.  

2. De bultar som håller ihop lådan lossas och tages bort. 

Lådhalvorna åtskiljes därefter genom lätta slag med 

blyklubba växelvis på primäraxeländen och centrumhylsan  

3. Vid utbyte av kugghjul får dessa, då de är slitna, endast 

utbytas parvis (drev och hjul) för att längsta livslängd och 

högsta verkningsgrad skall erhållas.  

4. Vid hopsättning iakttagas största försiktighet så att ej 

tätningsringarna skadas. 

Smörjning för normaldrift 

Oljebyte med 2000 timmars mellanrum. Tappväxelns fram- och 

baksida är försedd med 3 pluggade oljeståndshål. Hur växeln än 

monteras på en horisontell axel skall olja fyllas upp till det lägst 

belägna oljeståndshålet. Rekommenderad olja: 

 ExxonMobil Spartan EP 150, eller motsvarande enligt nedan: 

 ExxonMobil Mobilgear 600xp 150 

 Shell Omala 150 M 

 ChevronTexaco Meropa 150 

 BP Energol GR-XP 150 
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Sprängskiss tappväxel 

 

Figur 12. Sprängskiss med reservdelslista. 
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4. Teknisk beskrivning 

Laboratoriekvarn med effektmätningsutrustning: 

 Mätområde: 0-300 W 

 Fast utväxling: 29,64:1 (2:1 · 14,82:1) 

 Hävarmslängd: 0,25 m 

Ingående delar: 

 Lastgivare: S-E-G instrument HN8-20-0 

(Märklast 20 kg, se figur 13.) 

 Mätförstärkare: Dataforth DSCA38-12C 

 Mätenhet: National Instruments cRIO-9073 

med moduler NI 9201 och NI 9265 

 Induktiv givare: Efector 100, IB5096 

 Elmotor: ASEA MT80A 19-4 

 Remtransmission: Typ T10 

Rembredd 16 mm, remlängd 700 mm. 

 Tappväxel: Benzler & co, TV 12 

 

Figur 13. Datablad till lastcellen. 

I bilaga A-C finns ritningar på några av kvarnens delar. Bilaga A är 

ett elektriskt kopplingsschema, bilaga B är ett pneumatiskt 

kopplingsschema och bilaga C är ritningsunderlag till en 

kvarntrumma ø300x450 med åtta löstagbara lyftare. 



 



 
 
 

Bilaga E 
Konceptutvärdering 

(1 sida) 
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Bilaga F 
Datablad, S-E-G Instrument Lastgivare HN8-20 

(1 sida) 

  



 





 



 
 
 

Bilaga G 
Beräkningar av friktionsförluster i rullager 

(2 sidor) 

  



 







 
 
 

Bilaga H 
Försöksserie 300 

(1 sida) 
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