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Förord 
 
Detta arbete är gjort som ett examensarbete i Elektroteknik med inriktning mot reglerteknik 
vid Luleå Tekniska Universitet. Arbetet är utfört under 20 veckor, sommaren och hösten 2007 
vid Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå och i samarbete med Optimation AB. Problem med 
processvärden som svänger i stripper och metanolanläggningen är bakgrunden till att detta 
arbete är utfört. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Erik Berg vid Optimation AB, som har tagit sig 
tid att ge många råd och tips under arbetets gång. Vid Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå vill jag 
speciellt tacka min handledare Sara Sundqvist samt Johan Lundbäck och Björn Pudas. Vidare 
vill jag också tacka alla på IPL och Systemteknik som har hjälpt till och gjort detta arbete 
möjligt.  
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Abstract 
 
This report explains how a part of a process at Smurfit Kappa Kraftliner in Piteå works and 
how the controllers to this process are optimized to work as well as possible. The 
optimizations of the controllers are done by the Lambda method and by pole cancellation. 
How the controllers work before and after optimization is compared.   
 
The flow in Stripper 2 is more stable after the optimization. In Stripper 3 there are problems 
that can not be solved through optimization. To solve these problems the process has to be 
changed physically. The flow in Stripper 3 is often bigger than the flow in Stripper 2. The 
disturbances at Stripper 3 make it difficult for the methanol plant to keep its process values at 
a good level, which is the reason why some of the controllers in the methanol plant have not 
been optimized. This can be done when the problems in Stripper 3 have been reduced.    
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Sammanfattning 
 
Rapporten beskriver hur ett processavsnitt vid Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå fungerar och 
hur reglerkretsarna i detta processavsnitt optimeras för att fungera så bra som möjligt. 
Optimeringen av kretsarna sker genom Lambdametoden och genom polkancellation. För 
kretsarna som är optimerade jämförs hur de fungerar före optimering mot hur de fungerar 
efter optimeringen. 
 
Processflödet för Stripper 2 är stabilare efter optimeringen. För Stripper 3 finns problem som 
inte kan lösas genom optimering av kretsarna. Ska dessa problem lösas måste kretsen byggas 
om. Stripper 3 har oftast större flöde än Stripper 2. Störningarna vid Stripper 3 gör att 
metanolanläggningen får problem att hålla sina processvärden på en bra nivå. Därför har inte 
alla kretsar i metanolanläggningen optimerats, utan det kan först göras när problemen i 
Stripper 3 har minskats. 
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1 Inledning 
Kapitlet beskriver bakgrunden till examensarbetet samt problembeskrivning, mål och 
avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 
Examensarbetet görs vid Smurfit Kappa Kraftliner Piteå och i samarbete med Optimation AB. 
Smurfit Kappa Kraftliner Piteå är Europas största kraftlinerbruk och har en kapacitet att 
årligen tillverka 700 000 ton kraftliner. Fabriken ligger i Piteå och har cirka 600 anställda. 
Smurfit Kappa Kraftliner Piteå är en del av Paper Division Europe i Smurfit Kappa Group [1]. 
Optimation AB har 16 anställda och har mångårig erfarenhet av industriella tillämpningar och 
specialistkunnande inom avancerad mät- och reglerteknik, simulering och processnära IT [2]. 
 
Kraftliner är ett baspapper som tillverkas av ny fiber och används för tillverkning av 
högklassig wellpapp [1]. I en del av tillverkningen bildas miljöfarliga ämnen, bland annat 
metanol och terpentin. Just dessa ämnen bildas i kokeriet samt i indunstningen och är de 
ämnen som är intressanta i det här examensarbetet.   
 
Det smutsiga kondensatet från kokeriet och indunstningen renas i stripperanläggningen. 
Smutskondensatet leds antingen till Stripper 2 eller Stripper 3. Där rensas kondensatet så att 
koncentrationen av metanol och terpentin minskar. Det renade kondensatet leds vidare för att 
användas i andra processer. Ångan med metanol och terpentin leds till metanolkolonnen, där 
avskiljs metanolen. Metanolen går till metanoltanken och kondensatet i metanolkolonnen leds 
till terpentindekantören, där avskiljs terpentinen och leds till metanoltanken. Från 
metanoltanken leds vätskan till förbränning i gaspannan tillsammans med fabrikens luktgaser. 

1.2 Problembeskrivning 
Processflödena från både Stripper 2 och Stripper 3 till metanolkolonnen är ojämna. Tryck, 
temperatur och flöde svänger ofta, ibland med markanta dippar i flödet. Metanolavskiljningen 
störs vilket medför att kondensatet till terpentindekantören blir metanolhaltigt och försämrar 
skiktningen mellan vatten och terpentin. Svängningarna i processflödet misstänks till stor del 
bero på brister i regleringen. 

1.3 Mål 
Syftet med examensarbetet är att 

• Stabilisera processflöden i metanolanläggningen. 
• Förbättra avskiljning av metanol och terpentin. 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet är begränsat till 20 veckor och avgränsas till optimering av processen från nivån i 
tanken för orent kondensat till och med metanoltankens nivå och utflöde. 
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2 Teori 
Kapitlet beskriver de hjälpmedel samt de teorier som används för att optimera kretsarna i 
detta examensarbete. 

2.1 Verktyg 

2.1.1 Dur 
Dur är ett webbaserat program. Det gör att alla användare som har behörighet kommer åt all 
information bara de har tillgång till Intranätet. I Dur kan användaren bygga upp databaser för 
alla olika kretsar i en process eller fabrik. Till kretsen knyts sedan signaler och dataserier, 
vilket gör det enkelt att hitta all information om en specifik krets. Signaler kan loggas direkt 
via webbgränssnittet. Ändringar i en krets sparas för att användarna skall kunna se aktuell 
konfiguration och kretsens historik.  
 
Dur har ett verktyg för att grafiskt kunna ta fram en processmodell av första ordningen med 
tidsfördröjning. För en hel försöksserie kan ett specifikt stegsvar zoomas in och en 
processmodell identifieras. Genom att sedan ställa in önskat Lambda, se kapitel 2.3, beräknar 
Dur en PI-regulator med hjälp av Lambdametoden. Modellen och regulatorn kan sparas för att 
följa med i kretsens historik och kan användas igen för att ändra i någon parameter. 

2.1.2 Easy view 
Easy view är ett program som tar in signaler från processen via en logger samt mäter och 
sparar dessa. Programmet visar grafiskt signalerna som mäts och sparar all data i en tabell. I 
programmet väljs önskad samplingstid och vilka kanaler på loggern som data skall sparas 
ifrån. I detta arbete är alla signaler samplade med en samplingstid på 250 millisekunder. 
Själva loggern kopplas in ute i fabriken och mäter strömmen för önskade signaler. Strömmen 
är 4 mA för 0 % signal och 20 mA för 100 % signal. I Easy view kan signalen beräknas om så 
att signalen sparas i rätt enhet istället för i milliampere, alternativt kan signalen beräknas om i 
efterhand i till exempel Excel. 

2.1.3 Matlab 
Matlab används här för identifiering av andra ordningens processer. Vid identifieringen 
används ident, som är ett grafiskt hjälpprogram i Matlab för identifiering. Vidare används 
Matlab här vid beräkning av PID-regulatorer. 

2.1.4 Contronic P 
I den del av fabriken som detta examensarbete berör är styrsystemet uppbyggt i Contronic P. I 
Contronic P görs alla signaler om så att de är mellan 0 och 1. Regulatorn kan väljas att vara 
uppbyggd på flera olika sätt, i detta arbete används PI och PID. Regulatorns parametrar 
ändras i programmet som sedan styr processen med de nya värdena. De parametrar som 
ändras i Contronic P är framförallt regulatorns förstärkning (KP), integreringstiden (TN) och 
deriveringstiden (TV).  

2.1.5 WinMOPS 
WinMOPS sparar olika signaler från fabriken. De flesta signalerna sparas med en 
samplingstid på 30 sekunder. Användaren kan välja att se ett antal olika signaler samtidigt i 
en graf och ställa in skalan på y-axeln separat för varje signal. Programmet beräknar 
automatiskt statistik för signalerna för det område som kan ses i grafen. Här används 



13 
 

programmet för beräkning av statistik och övergripande kontroll av hur kretsarna fungerar. 
Programmet används inte för att ta fram processmodeller då samplingstiden är för långsam.  
 
Signalerna i systemet är döpta efter kretsens namn samt en ändelse med tre bokstäver. VYA 
är förkortning för regulatorns utsignal och VXA är förkortning för processvärdet. Dessa 
förkortningar används även i denna rapport för de olika signalerna. 

2.2 Stegsvar 
Processparametrarna för en viss process bestäms här genom stegsvar. För att resultatet av 
stegsvaren skall bli så bra som möjligt skall eventuella filter minimeras eller tas bort och 
reglerkretsar som kan störa försökskretsen skall ställas så att störningen minimeras.  
 
Före stegsvaren görs små steg på regulatorns utsignal för att kontrollera glappet i ventilen. De 
små stegen görs både uppåt och nedåt. Glappet i ventilen visar sig då utsignalen från 
regulatorn byter riktning och det tar en viss förändring åt det nya hållet innan processen 
reagerar. Normalt är att glappet i ventilen är ungefär 1 %. Efter att glappet i ventilen är 
kontrollerat görs stegsvar för att ta reda på processparametrarna. Finns glapp i ventilen kan 
först ett litet steg göras och sedan det stora steget i samma riktning som det lilla steget. Detta 
för att minimera glappets påverkan på resultatet av stegsvaret. Är det möjligt skall stegsvaren 
göras vid olika driftförhållanden till exempel olika flöden och med olika storlekar på stegen, 
för att se om processen är olinjär.  

2.3 Lambdametoden 
För att beräkna parametrarna till en regulator finns många olika metoder. I detta 
examensarbete används bland annat Lambdametoden. Metoden finns med i Standard 
Solutions Group AB:s (SSG) standard SSG 5253, för beräkning av PI-regulator. Benämningar 
och förkortningar i detta kapitel är enligt deras standard. Lambdametoden bygger på IMC-
principen (Internal Model Control) och har visat sig vara mycket lämplig för processindustrin 
[4].  
 
Lambdametoden fungerar både för självreglerande och för integrerande processer. Vid 
beräkning av regulatorns parametrar krävs kännedom om processens dynamik. För en 
självreglerande process behövs kännedom om processens förstärkning (Kp), processens 
tidskonstant (T) samt processens dödtid (L). För en integrerande process behövs kännedom 
om processens hastighetsförstärkning (Kv) samt processens dödtid (L). Vid beräkningarna av 
regulatorns parametrar används variabeln Lambda (λ). Värdet på Lambda beskriver den 
slutna reglerkretsens dynamik. Möjligheterna att bestämma reglerkretsens snabbhet och 
förmåga att dämpa störningar är stora med Lambdametoden. Det gör att reglerkretsen lätt kan 
anpassas mot övriga närliggande reglerkretsar och processavsnitt [4]. 

2.3.1 Självreglerande process 
Med självreglerande process menas att processen stabiliserar sig på ett nytt processvärde efter 
en ändring av styrsignalen. 

2.3.1.1 Processparametrar 
En självreglerande process av första ordningen beskrivs av processens förstärkning (Kp), 
processens tidskonstant (T) och processens dödtid (L). Processen kan skrivas som en 
överföringsfunktion enligt 
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Parametrarna tas fram genom att stegsvar görs på regulatorns utsignal. De mätningar som 
behövs från ett stegsvar för att beräkna en modell ses i Figur 2.1. Processens förstärkning 
beräknas genom kvoten av förändringen på processvärdet (PV) och förändringen på 
utsignalen (OUT), enligt 
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Processens tidskonstant är den tid det tar för processvärdet att komma till 63 % av den totala 
förändringen. Dödtiden är den tid det tar för processen att börja reagera från det att steget 
gjordes. Till den uppmätta dödtiden skall regulatorns samplingstid adderas för att få den totala 
dödtiden.  

 
Figur 2.1 Figuren visar de mätningar som behövs av ett stegsvar för att ta reda på processparametrarna 
för en första ordningens självreglerande process.  

2.3.1.2 Regulatorparametrar 
När en processmodell har tagits fram beräknas en PI-regulator med Lambdametoden. Lambda 
(λ) är en designvariabel som väljs fritt och anger önskad tidskonstant för den självreglerande 
processens slutna reglerkrets. Lambda anger den tid det tar för processvärdet i den slutna 
kretsen att uppnå 63 % av en börvärdesförändring. Ofta väljs Lambda som en multipel av 
processens tidskonstant eller dödtid, beroende på vilken som är störst, till exempel 3*T. 
Denna multipel kallas Lambdafaktor. Väljs ett litet Lambda (λ) minskar robustheten och 
kravet på en bra processmodell ökar och tvärtom om ett stort Lambda (λ) väljs. Vid en 
förändring av börvärdet tar det cirka 4 gånger Lambda (λ) för processvärdet att nå det nya 
börvärdet. 
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Vid beräkning av PI-regulatorn sätts integreringstiden (Ti) till samma som processens 
tidskonstant (T). Regulatorns förstärkning beräknas enligt [3] [4] 
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2.3.1.3 Felskattning av parametrar 
Vid framtagning av processmodellen kan parametrar skattas så att de avviker från vad de är i 
verkligheten. En felskattning av processens förstärkning (Kp) påverkar snabbheten som 
regleringen får. Överskattas processförstärkningen blir regleringen långsammare än den 
tänkta. Fördelen då är att det inte blir några problem med stabiliteten. Därför skall 
processförstärkningen avrundas uppåt när det finns osäkerhet i processförstärkningen. 
Alternativt kan ett högre Lambda (λ) väljas, för att säkerställa stabiliteten.  
 
Vid felskattning av processens tidskonstant (T) kommer regleringen nästan att följa den tänkta 
snabbheten. Insvängningen kommer dock inte att följa den tänkta Lambdametodens 
exponentialkurvan. Underskattas tidskonstanten kommer insvängningen att ge en översläng 
innan processvärdet lägger sig på börvärdet, insvängningen tar även längre tid än den tänkta. 
Vid osäkerhet av processens tidskonstant skall tidskonstanten avrundas uppåt alternativt skall 
ett högre Lambda (λ) väljas, för att säkerställa stabiliteten.  
 
Skattas dödtiden (L) fel har detta liten påverkan för regleringen vid normala värden på 
Lambda (λ), det vill säga då Lambda är satt till större än 2 gånger processens tidskonstant. 
Underskattas en dödtid som är lång i förhållande till processens tidskonstant fås en översläng 
och kretsen kan bli instabil. Vid osäkerhet av processens dödtid skall dödtiden avrundas uppåt 
alternativt skall ett högre Lambda (λ) väljas, för att säkerställa stabiliteten [4]. 

2.3.2 Integrerande process 
Med integrerande process menas en process där processvärdet antingen driver mot största 
eller minsta processvärde efter en ändring av styrsignalen. Ett exempel på integrerande 
process är de flesta nivåregleringar. 

2.3.2.1 Processparametrar 
En integrerande process har oändligt stor förstärkning, eftersom en liten förändring av 
insignalen till processen ger hur stor ändring som helst i processvärdet (PV). Processen 
beskrivs med processens hastighetsförstärkning (Kv) och dödtid (L). Överföringsfunktionen 
ser ut enligt 
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Hastighetsförstärkningen (Kv) beräknas enligt 
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Dödtiden är den tid det tar från att steget görs tills processen börjar reagera. Till den uppmätta 
dödtiden skall regulatorns samplingstid adderas för att få den totala dödtiden. De mätningar 
som behövs från ett stegsvar för att beräkna en modell ses i Figur 2.2. 
 

 
2.2 Figuren visar de mätningar som behövs av ett stegsvar för att ta reda på processparametrarna för en 
integrerande process.  

2.3.2.2 Regulatorparametrar 
När en processmodell har tagits fram beräknas en PI-regulator ut med Lambdametoden. 
Lambda (λ) är en designvariabel som väljs fritt och anger den tid det tar att bromsa upp en 
processvärdesförändring, orsakad av en laständring. En översläng kommer att inträffa vid en  
börvärdesförändring och efter ungefär 6 gånger Lambda kommer reglerfelet att vara borta.   
 
Beräkning av PI-regulatorns integreringstid görs enligt 
 

LTi += λ2        (2-6) 
 
och PI-regulatorns förstärkning enligt [3] [4] 
 

( )2LK

T
K

v

i
C

+
=

λ
.      (2-7) 

 
Lambda för integrerande kretsar väljs i detta arbete i Dur genom en Lambdafaktor. Dur 
beräknar för integrerande kretsar en fyllningstid. Denna tid är den tid det tar för en tank att 
fyllas med en utsignal på 50 %. Lambda väljs sedan som en faktor av denna tid. En 
Lambdafaktor på 1 eller större används för bufferttankar [7]. 
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2.3.2.3 Felskattning av parametrar 
Vid framtagning av processmodellen kan parametrar skattas så att de avviker från vad de är i 
verkligheten. Skattas hastighetsförstärkningen (Kv) fel påverkar det direkt hur snabb 
regleringen blir. Underskattas hastighetsförstärkningen blir insvängningstiden kortare och vid 
en börvärdesförändring blir överslängen mindre, vid en laständring ökar insvängningstiden. 
Vid osäkerhet av hastighetsförstärkningen skall denna avrundas uppåt.  
 
Underskattas dödtiden (L) blir överslängen större och regleravvikelsen ökar vid laständringar. 
Vid osäkerhet av dödtiden skall denna avrundas uppåt. Underskattad dödtid kan ge upphov till 
instabilitet. 

2.4 Polkancellation 
Ett sätt att designa en regulator är att välja parametrarna så att processens dominanta poler 
förkortas bort. En processpol kan tas ut med en PI-regulator och två processpoler kan tas ut 
med en PID-regulator. Metoden är ganska populär då den är enkel [5]. En nackdel med 
metoden är att processens poler finns kvar i överföringsfunktionen från störsignal till utsignal 
[6]. Här är det önskvärt att ta ut två stycken poler, en PID-regulator skall därför designas. En 
andra ordningens process utan tidsfördröjning har en överföringsfunktion enligt 
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som kan skrivas om till 
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Överföringsfunktionen för en PID-regulator kan skrivas enligt 
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som kan skrivas om till 
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Det slutna systemets överföringsfunktion från referens till utsignal är 
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+
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1
.      (2-12)  

 
I ekvation (2-12) ses att om regulatorns poler placeras rätt kommer processens poler att tas ut. 
Identifiering av ekvation (2-9) och (2-11) ger att polerna tas ut om regulatorns integreringstid 
väljs enligt  
 

21 TTTi +=        (2-13) 
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och regulatorns deriveringstid enligt  
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Väljs regulatorns integreringstid och deriveringstid enligt (2-13) och (2-14) kommer 
processens poler att kancelleras i det slutna systemet från referenssignal till utsignal. I detta 
fall blir 
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Överföringsfunktionen från referenssignal till utsignal blir då 
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I (2-16) ses att regulatorns förstärkning (KC) kan väljas så att slutna systemets pol kommer på 
önskad plats. Därmed kan det slutna systemet designas så att det får de egenskaper som är 
önskade.  
 
Denna beräkning görs i detta arbete med hjälp av MATLAB. När regulatorn är beräknad 
testas den med funktionen step på den uppskattade processmodellen. Processmodellen 
beräknas även om så att tidskonstanter och förstärkning varieras. Regulatorns egenskaper med 
dessa processmodeller kontrolleras också med hjälp av step för att se att kretsen inte är 
instabil. 
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3 Processbeskrivning 
Kapitlet beskriver hur processen fungerar och bakgrunden om varifrån det orena kondensatet 
kommer, samt en övergripande beskrivning av processflödet. 

3.1 Återvinningscykeln 
I kokeriet tillsätts ved, ånga och vitlut. Vitluten används för att lösa upp ligninet, som binder 
fibrerna i veden. Produkten från kokeriet blir massa och avlut. I tvätteriet tvättas massan från 
lut. Den urtvättade luten kallas nu tunnlut och leds till indunstningen och massan leds mot 
pappersmaskinerna. Genom att indunsta med ånga kan indunstningen höja torrhalten på luten 
och bilda tjocklut. I indunstningen bildas även kondensat och sulfatsåpa. Tjockluten eldas i 
sodapannan och genom att tillsätta vatten och kemikalier bildas ånga, rökgas och grönlut. I 
mesaugnen tillsätts grönlut och kalk och produkten blir vitlut. Vitluten är den kokvätska som 
behövs i kokeriet och cykeln är därmed sluten. Figur 3.1 visar flöden och produkter för de 
olika stegen i återvinningscykeln [8] [9]. 
  

 
Figur 3.1 Figuren visar återvinningscykeln. 

3.2 Stripper och metanolanläggningen 

3.2.1 Stripper 
Indunstningens lutångkondensat innehåller stora mängder miljöskadliga ämnen och kan därför 
inte släppas ut i avloppet. En del av kondensatet kan användas som varmvatten i andra 
fabriksavdelningar. Det mest förorenade kondensatet måste renas i en stripper, reningskolonn. 
Även förorenat kondensat från kokeriet måste renas. Efter att kondensatet har renats i en 
stripper kan det användas som varmvatten. 
 
En stripper är en destillationskolonn där ånga används för att driva av metanol och flyktiga 
svavelföreningar från kondensatet. Stripper är ett torn i rostfritt stål med ventil- och 
klockbottnar. Vid den översta botten leds kondensatet in och ångan leds in i nedre delen av 
stippern. Mängden ånga är 0,15-0,20 ton per ton kondensat. När ångan går upp genom 
strippern förångas stora delar av de farliga ämnena och lämnar strippern i toppen som gas. 
Figur 3.2 visar en schematisk genomskärning och hur flöden kommer och lämnar strippern.  
 
Den ånga som följer med gasen ut ur strippern kondenseras i en kondensor och kondensatet 
leds tillbaka till toppen av strippern. Gaserna kondenserar inte utan leds vidare. Det rena 
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kondensatet faller ner till botten av strippern och samlas där. Ingående och utgående 
kondensat värmeväxlas med varandra för att minska värmeförbrukningen [9] [10].  
 

 
Figur 3.2 Figuren visar flödena till och från strippern, samt ventilbottnarna som kondensatet rinner ner 
efter.   

3.2.2 Metanol 
Metanol, eller träsprit, är en färglös vätska som är blandbar med vatten. Vätskan har en 
kokpunkt på 64,5 oC [11]. 
 
Vedens metoxylgrupper avspjälkas vid sulfatkokningen och bildar metanol, CH3OH. Metanol 
kan även utvinnas ur lutångkondensatet. Då metanolen är av dålig kvalitet har den inget 
försäljningsvärde. Metanolen innehåller svavelhaltiga ämnen och kväveföreningar vilket gör 
att den luktar mycket illa. 
 
Då gaserna från strippern kommer fram till metanolkolonnen kyls de i partialkondensorn. 
Metanolen och de okondenserbara gaserna leds vidare i gasform medan övriga gaser 
kondenserar. Metanolgaserna kondenseras sedan i en kondensor och metanolen leds till 
metanoltanken, för att sedan brännas [9]. 

3.2.3 Terpentin 
Terpentin är en lättflyktig eterisk olja som börjar koka vid drygt 150 oC [11]. 
 
Terpentin är en oljeliknande vätska som inte är vattenlöslig. Det terpentin som utvinns vid 
sulfatmassatillverkning är illaluktande, på grund av svavelhaltiga ämnen. Det mesta 

Orent kondensat 

Ånga 

Renat kondensat 

Ånga med övriga 
gaser 
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terpentinet fås vid kokning av flisen, då avgår terpentin tillsammans med metanol och ånga. 
Även vid indunstningen av svartlut kan en viss mängd terpentin fås ut.  
 
Terpentinet kondenseras i metanolkolonnen och leds till terpentindekantören. 
terpentindekantören är en behållare av plåt där terpentin och vatten skiktar sig, genom att det 
lättare terpentinet flyter ovanpå vattnet. Terpentinet tas sedan ut i toppen av dekantören och 
leds till metanoltanken, för att sedan brännas. Övrig vätska i terpentindekantören tas ut i 
botten och leds tillbaka till tanken för orent kondensat.  
 
Om metanol kommer till terpentindekantören fungerar metanolen som lösningsmedel. Då 
kommer terpentinet inte att skikta sig med vattnet, vilket medför att utvinning av terpentin i 
detta fall kommer att vara blandat med vatten [9].  

3.3 Processflöde 
Det orena kondensatet från indunstningen och kokeriet samlas i tanken för orent kondensat. 
Tanken är uppdelad i två delar, ett större och ett mindre fack (058L134) med separata 
nivågivare. Då nivån i det stora facket kommer upp till 23 % börjar det rinna över i det lilla 
facket. Från det lilla facket går ett flöde till Stripper 2 och ett flöde till Stripper 3. 
 
Flödet av orent kondensat till Stripper 2 (058F109) går alltid med konstant börvärde. Det 
orena kondensatet värmeväxlas med det renade kondensatet som kommer ifrån Stripper 2. Till 
Stripper 2 kommer även färskånga (058F178) som kvoteras mot flödet av orent kondensat. I 
botten av Stripper 2 samlas det renade kondensatet och flödet av kondensat som lämnar 
Stripper 2 styrs av nivån (058L110). De miljöfarliga ämnena lämnar Stripper 2 som gas i 
toppen av kolonnen tillsammans med vattenånga.  Vattenångan kondenseras bort från gasen 
genom att gasens tryck (058P113) och temperatur (058T112) regleras innan gasen når 
metanolkolonnen. Den kondenserade ångan leds till en pumptank (058L111) och pumpas 
sedan tillbaka till Stripper 2. Figur 3.3 visar processflödet för Stripper 2 [8] [12]. 
 

 
Figur 3.3 Figuren visar processflöde för Stripper 2. Heldragna linjer är flöde i vätskeform, streckade 
linjer i gasform. Prickade linjer visar en regulators mät och reglersignal och prickade pilar visar att en 
regulator skickar ett börvärde till en annan regulator. Röda linjer visar huvudflödet som är förorenat 
med metanol. 
 
Flödet av orent kondensat till Stripper 3 (054F051) får sitt börvärde av Kondensattankens lilla 
fack (058L134). Flödet regleras så att nivån i lilla facket (058L134) är konstant. Det orena 



23 
 

kondensatet värmeväxlas med flödet av rent kondensat som kommer från Stripper 3 
(054L014). Ångan som går mot Stripper 3 (054F005) kvoteras så att den är 20 % av flödet 
med orent kondensat (054F051). Ångan kondenseras i återkokaren (054L087), samtidigt som 
rent kondensat från Stripper 3 förångas i återkokaren. Det förångade kondensatet går till 
Stripper 3 som drivånga. Fördelen med denna lösning är att ångan som kommer till 
återkokaren inte blir nedsmutsad. 
 
Det kondensat som förångas i Stripper 3 lämnar kolonnen i toppen. Gasen leds genom effekt 2 
i Indunstning 3 och vidare genom en lutförvärmare (054T036) och en trimkondensor 
(054T036), där temperaturen på gasen sänks. Den gas som kondenserar där leds till 
refluxkärlet (054L015), varifrån det pumpas tillbaka till toppen av Stripper 3. Efter gasens 
temperaturreglering sitter en ventil som reglerar trycket (054P026) på gasen före ventilen. 
Gasen går sedan vidare mot metanolkolonnen. Figur 3.4 visar processflödet för Stripper 3 [8] 
[13]. 
 

 
Figur 3.4 Figuren visar processflöde för Stripper 3. Heldragna linjer är flöde i vätskeform, streckade 
linjer i gasform. Prickade linjer visar en regulators mät och reglersignal och prickade pilar visar att en 
regulator skickar ett börvärde till en annan regulator. Röda linjer visar huvudflödet som är förorenat 
med metanol. 
 
Gasen från Stripper 2 och Stripper 3 leds båda till metanolkolonnen. I toppen av 
metanolkolonnen finns en partialkondensor där all gas utom metanol skall kondensera. 
Temperaturen på gasen efter partialkondensorn (058T135) har ett konstant börvärde just 
ovanför metanolens kokpunkt. Metanolen kondenseras sedan i en kondensor och (058T117) 
leds till metanoltanken. De gaser som inte kondenserar i kondensorn leds vidare till 
förbränning. Från botten av metanolkolonnen (058L116) leds kondensatet med konstant 
temperatur (058T173) till terpentindekantören, där skiljs terpentinet av (058L174) och leds till 
metanoltanken. Övrigt kondensat i terpentindekantören pumpas tillbaka till tanken för orent 
kondensat. Figur 3.5 visar processflödet för metanol och terpentin [8] [12]. 
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Figur 3.5 Figuren visar processflöde för metanol och terpentin. Heldragna linjer är flöde i vätskeform, 
streckade linjer i gasform. Prickade linjer visar en regulators mät och reglersignal och prickade pilar 
visar att en regulator skickar ett börvärde till en annan regulator. Röda linjer visar huvudflödet som är 
förorenat med metanol. 
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4 Optimering av kretsar 
Kapitlet innehåller ett avsnitt för varje krets som är med i examensarbetet. Varje avsnitt 
beskriver sin krets, dess resultat och diskussion. Kretsarna är uppdelade i 3 grupper: Stripper 
2, Stripper 3 samt metanol och terpentin. I dessa grupper kommer kretsarna i den ordning de 
uppkommer i processflödet. Det är den ordning de är optimerade i. 
 
Kretsarnas namn är enligt benämningen som Smurfit Kappa Kraftliner Piteå använder i sin 
dokumentation. Varje krets har ett identifieringsnummer hos Smurfit Kappa Kraftliner Piteå 
för att lättare skilja på de olika kretsarna. Numret består först av 3 siffror som anger vilken del 
av fabriken som kretsen tillhör, 058 är återvinning och 054 är Indunstning 3. Efter dessa 
siffror kommer en bokstav, som anger vad det är för typ av krets. Ett T betyder temperatur, L 
betyder nivå, F betyder flöde och P betyder tryck. Sist i identifieringsnumret är 3 siffror som 
används för att ge varje krets ett specifikt nummer. 
 
Statistiken i avsnitten hämtas från Smurfit Kappas datorsystem. I datorsystemen lagras 
signalerna var 30:e sekund. Den statistik som gäller för en kortare tid än 30 minuter är 
beräknad på insamlade data från försöken. Med reglerfel menas här att processvärdet är 
subtraherat från börvärdet.   

4.1 Stripper 2 
Avsnittet behandlar kretsarna som berör processflödets väg från tanken för orent kondensat 
genom Stripper 2 och till metanolkolonnen.   

4.1.1 058F109 Orent kondensat till Stripper 2 

4.1.1.1 Kretsbeskrivning 
Kretsen 058F109 reglerar flödet av orent kondensat till Stripper 2. Flödet mäts i ton per 
timme. Mätning av flödet kan ske i intervallet mellan 0 och 90 t/h, men processen körs som 
högst med 30 t/h. Regulatorn samplas med en samplingstid av 1 sekund. Ingen av signalerna 
mellan regulatorn och processen manipuleras. 
 
Börvärdet till regulatorn bestäms manuellt av operatören. Flödet av orent kondensat 
värmeväxlas med rent kondensat från Stripper 2. Detta för att det orena kondensatet skall få 
en högre temperatur. Flödet av det rena kondensatet styrs av nivån inne i Stripper 2 
(058L110). Regulatorn skickar även ett börvärde för att styra ångan in till Stripper 2 
(058F178). Flödet på ångan skall vara 30 % av flödet för det orena kondensatet. I Figur 4.1 
ses processchema som berör just denna krets och i Figur 3.3 ses hela processflödet för 
Stripper 2.  
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Figur 4.1 Figuren visar processchema för orent kondensat till Stripper 2. Figuren visar även hur kretsen 
skickar ett börvärde till färskångan samt hur flödet värmeväxlas med det rena kondensat som lämnar 
Stripper 2.  
 
För att Stripper 2 skall fungera på ett bra sätt är det önskvärt att flödet (058F109) inte gör 
hastiga förändringar. Det medför att regulatorn skall optimeras så att kretsen gör långsamma 
förändringar. Före optimering har PI-regulatorn en parameterstyrd förstärkning och en 
integreringstid på 3 sekunder. Att förstärkningen hos regulatorn är parameterstyrd innebär att 
det är regulatorns aktuella utsignal som bestämmer regulatorns förstärkning. Förstärkningen 
kan variera från 0.2 till 1.  

4.1.1.2 Resultat 
För att ta fram en processmodell för denna självreglerande krets görs och jämförs 7 stegsvar. 
Arbetspunkterna för stegsvaren varierar mellan 21 och 32 t/h. Under försöken är ventilens 
läge mellan 20 och 25 % öppen. 
 
Bruset på signalerna och störningarna på processen bedöms inte störa framtagningen av 
processmodellen. Test av ventilen visar att glappet i ventilen är 1-2 %. Analys av 
modellparametrar i Dur visar på en variation hos processförstärkningen, som varierar mellan 
0,68 och 2,88. Dödtiden och tidskonstanten ger liknande resultat för de olika stegsvaren. 
Resultatet från Dur ger en processmodell med en processförstärkning på 2,88, en tidskontant 
på 0,96 sekunder och en dödtid på 3,5 sekunder. Jämförelse mellan processens stegsvar och 
den skattade modellens stegsvar ses i Figur 4.2. Då det är önskvärt att processen skall gå utan 
hastiga ändringar väljs Lambda till 10,5 sekunder. För att åstadkomma detta väljs 
integrationstiden till 3 sekunder och Lambdafaktorn till 3, robust. Dessa värden ger i Dur en 
regulator med förstärkningen 0,07 och integreringstiden 3 sekunder. 
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Figur 4.2 Den övre kurvan visar processens stegsvar (blå) och den skattade modellens stegsvar (röd). Den 
nedre kurvan visar steget för styrsignalen.   
 
Jämförelse mellan den nya och den gamla regulatorn görs grafiskt, samt genom jämförelse av 
statistik beräknat under 250 sekunder då kretsen har svängt in sig. Figur 4.3 visar hur den 
gamla och hur den optimerade regulatorn arbetar vid en börvärdesförändring. Den gamla 
regulatorn har en börvärdesförändring från 29,7 t/h till 27,5 t/h och den optimerade regulatorn 
har en börvärdesförändring från 27,5 t/h till 29,7 t/h. Figuren visar även hur processen 
reagerar på regulatorns utsignal. 
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Figur 4.3 Till vänster den gamla regulatorn med en börvärdesförändring från 29,7 t/h till 27,5 t/h och till 
höger den optimerade regulatorn med börvärdesförändring från 27,5 t/h till 29,7 t/h. De övre graferna 
visar processens flöde och de nedre graferna regulatorns utsignal. 
 
Före optimering är standardavvikelsen för flödet 0,61 t/h och standardavvikelsen för 
regulatorns utsignal 0,54 %. Felet på flödet varierar mellan -1,84 och 2,14 t/h och medelfelet 
ligger på 0,12 t/h. All statistik för regulatorn före optimering är sammanställd i Tabell 4.1. 
Medelvärdet på regulatorns utsignal är 19,44 %, vilket motsvarar en förstärkning för 
regulatorn på 0,36. 
 
Tabell 4.1 Tabellen visar beräknad statistik för kretsen före optimering, börvärdet är 27,5 t/h. 
Regulatorns parametrar är parameterstyrd processförstärkning och TN=3 sekunder. Beräkningen är 
under en tid av 250 sekunder, då kretsen har stabiliserat sig efter en ändring av börvärdet.   
  VYA (%) VXA (t/h) Reglerfel (t/h) 
Maximalt värde 20,50 29,34 2.14 
Minsta värde 18,25 25,36 -1,84 
Standardavvikelse 0,54 0,61   
Medelvärde 19,44 27,62 -0,12 

 
Efter optimering är standardavvikelsen för flödet 0,40 t/h och standardavvikelsen för 
regulatorns utsignal 0,20 %. Felet på flödet varierar mellan -1,07 och 1,15 t/h och medelfelet 
ligger på 0,11 t/h. All statistik för regulatorn efter optimering är sammanställd i Tabell 4.2. 
 
Tabell 4.2 Tabellen visar beräknad statistik för kretsen efter optimering, börvärdet är 29.7 t/h. 
Regulatorns parametrar är Kp=0,07 och TN=3 sekunder. Beräkningen är under en tid av 250 sekunder, då 
kretsen har stabiliserat sig efter en börvärdesförändring.   
  VYA (%) VXA (t/h) Reglerfel (t/h) 
Maximalt värde 20,94 30,77 1,15 
Minsta värde 20,19 28,55 -1,07 
Standardavvikelse 0,20 0,40   
Medelvärde 20,52 29,81 0,11 
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Tabellerna 4.1 och 4.2 visar att standardavvikelsen för regulatorns utsignal och processens 
flöde minskar efter optimering. Tabellerna visar även att svängningar i flöde och att 
medelfelet minskar något. 

4.1.1.3 Diskussion 
Processförstärkningen för denna krets är för stor. Den stora variationen på 
processförstärkningen beror mest troligt på glappet i ventilen, som kan ha stor påverkan 
speciellt då ventilen har så litet arbetsområde. Detta medför att flödet svänger med cirka plus 
minus ett ton per timme och regulatorn med ett glapp i ventilen kan omöjligt parera för detta. 
Att processförstärkningen är för stor kan ses i Tabell 4.2 där den optimerade regulatorn 
arbetar på ett område av 0,75 %, med ett glapp på över 1 % så är det inte säkert att regulatorn 
påverkar flödet speciellt mycket under dessa 250 sekunder. Skulle glappet i ventilen öka med 
tiden kommer regulatorn få svårare att hålla rätt flöde. 
 
Den optimerade regulatorn fungerar bättre än den som användes tidigare. Då detta är första 
kretsen i systemet till Stripper 2 är det viktigt att denna går jämnt, eftersom denna krets 
påverkar alla efterföljande. Svängningarna går dock inte att få bort genom optimering utan 
kretsen måste fysiskt byggas om för att variationen i processflödet skall kunna minskas. En 
lösning kan vara att montera en mindre ventil och därmed minska processförstärkningen. 

4.1.2 058F178 Ånga till Stripper 2 

4.1.2.1 Kretsbeskrivning 
Kretsen 058F178 reglerar flödet av färskånga till Stripper 2. Flödet mäts i ton per timme och 
maximalt flöde är 24 t/h. Mätningen görs av en givare som heter 058F108. Det finns även 
möjlighet för regulatorn att använda lutånga till Stripper 2 (058F107), men det används inte 
idag och kommer därför inte att optimeras. Regulatorn samplas med en samplingstid av 1 
sekund. Flödessignalen tryck- och temperaturkompenseras innan signalen kommer till 
regulatorn. Signalen för tryck- och temperaturkompenseringen heter 058F108.K i Contronic 
P. Utsignalen från regulatorn manipuleras inte före den skickas till ventilen. 
 
Ångan går direkt in som drivånga i Stripper 2. Färskångsflödet ligger i kaskad mot flödet av 
orent kondensat (058F109). Färskångsflödet skall vara 30 % av det orena kondensat som går 
in i Stripper 2. Före optimering har PI-regulatorn följande parametrar, KP = 0,5 och TN = 5 
sekunder.  
 
Kretsen störs av att flödet till kretsen inte är konstant, det flöde som kommer till kretsen 
optimeras inte i detta examensarbete. I Figur 4.4 ses processchemat som berör just denna krets 
och i Figur 3.3 ses hela processchemat för Stripper 2.  
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Figur 4.4 Figuren visar processchemat för färskångan till Stripper 2. I figuren ses även hur kretsen får sitt 
börvärde från flödet av orent kondensat till Stripper 2. 

4.1.2.2 Resultat 
För att ta fram en processmodell för denna självreglerande krets görs och jämförs 8 stegsvar. 
Arbetspunkterna för stegsvaren varierar mellan 6,3 och 7,5 t/h. Under försöken är ventilens 
läge mellan 63 och 73 % öppen. 
 
Bruset på signalerna och störningarna på processen bedöms inte störa framtagningen av 
processmodellen. Test av ventilen visar att glappet i ventilen är cirka 1 %. Analys av 
modellparametrar i Dur ger liknande resultat för de olika stegsvaren. Resultatet från Dur ger 
en processmodell med en processförstärkning på 0,54, en tidskontant på 0,59 sekunder och en 
dödtid på 0 sekunder. Jämförelse mellan processens stegsvar och den skattade modellens 
stegsvar ses i Figur 4.5. Då det är önskvärt att processen skall gå utan hastiga ändringar väljs 
Lambda till 15 sekunder. För att åstadkomma detta väljs integrationstiden till 5 sekunder och 
Lambdafaktorn till 3, robust. Dessa värden ger en regulator med förstärkningen 0,57 och 
integreringstiden 5 sekunder. 
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Figur 4.5 Den övre kurvan visar processens stegsvar (blå) och den skattade modellens stegsvar (röd). Den 
nedre kurvan visar steget för styrsignalen. 
 
Jämförelse mellan nya och gamla regulatorn görs grafiskt, samt genom jämförelse av statistik 
beräknat under 1 dygn i normal drift. Figur 4.6 visar hur den gamla och hur den optimerade 
regulatorn arbetar vid en börvärdesförändring. Båda regulatorerna har en börvärdesförändring 
från 9 t/h till 8 t/h. Figuren visar även hur processen reagerar på regulatorns utsignal. 
 
 

 
Figur 4.6 Till vänster den gamla regulatorn och till höger den optimerade regulatorn, båda med en 
börvärdesförändring från 9 t/h till 8 t/h. De övre graferna visar processens flöde och de nedre graferna 
regulatorns utsignal. 
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Före optimering är standardavvikelsen för flödet 0,06 t/h och standardavvikelsen för 
regulatorns utsignal 0,5 %. Felet på flödet varierar mellan -0,2 och 0,1 t/h och medelfelet 
ligger på 0,0 t/h. All Statistik för regulatorn före optimering är sammanställd i Tabell 4.3. 
 
Tabell 4.3 Tabellen visar beräknad statistik för kretsen före optimering, börvärdet är 8,7 t/h. Regulatorns 
parametrar är Kp=0,5 och TN=5 sekunder. Beräkningen är under en tid av 1 timme i normal drift.   

  VYA (%) VXA (t/h) Reglerfel (t/h) 
Maximalt värde 70,3 8,9 0,1 
Minsta värde 67,9 8,6 -0,2 
Standardavvikelse 0,5 0,06   
Medelvärde 69,4 8,7 0,0 

 
Efter optimering är standardavvikelsen för flödet 0,05 t/h och standardavvikelsen för 
regulatorns utsignal 0,7 %. Felet på flödet varierar mellan -0,1 och 0,1 t/h och medelfelet 
ligger på 0,0 t/h. All Statistik för regulatorn efter optimering är sammanställd i Tabell 4.4. 
 
Tabell 4.4 Tabellen visar beräknad statistik för kretsen efter optimering, börvärdet är 8,7 t/h. Regulatorns 
parametrar är Kp=0,57 och TN=5 sekunder. Beräkningen är under en tid av 1 timme i normal drift.   

  VYA (%) VXA (t/h) Reglerfel (t/h) 
Maximalt värde 82,7 8,8 0,1 
Minsta värde 73,3 8,6 -0,1 
Standardavvikelse 0,7 0,05   
Medelvärde 81,5 8,7 0,0 

4.1.2.3 Diskussion 
Regulatorn efter optimering har samma integreringstid och förstärkningen skiljer sig på 
mindre än en tiondel. Resultaten för regulatorerna är väldigt lika. Kretsen är optimerad med 
ett större Lambda än det orena flöde (058F109) som det kvoteras mot. Detta gör att flödet för 
ångan går lite lugnare och inte följer alla störningar hos det orena flödet. Just dessa variationer 
i flödet hos det orena kondensatet ligger hela tiden och stör börvärdet till ångan.  
 
Kretsen är optimerad när Indunstning 2 är i drift. När Indunstning 2 inte är i drift men Stripper 
2 används kommer ångan i Indunstning 2 endast att användas till Stripper 2. Då har ångan ett 
högre tryck och denna krets kommer troligen inte att ge ett optimalt resultat, som den är 
optimerad nu.  

4.1.3 058L111 Nivå pumptank 

4.1.3.1 Kretsbeskrivning 
Kretsen 058L111 reglerar nivån på kondensatet i pumptanken. Nivån i kretsen regleras genom 
att regulatorn styr hur mycket kondensat som skall skickas från pumptanken tillbaka till 
toppen av Stripper 2. Kondensatet som kommer till tanken är det som kondenserats i de två 
kondensatorerna som finns mellan Stripper 2 och metanolkolonnen. Nivån i tanken mäts i 
procent, i intervallet mellan 0 och 100 %. Regulatorn samplas med en samplingstid av 1 
sekund. Ingen av signalerna mellan regulatorn och processen manipuleras. 
 
Pumptanken är en bufferttank, så dess nivå är inte viktig. Därför kan kretsen optimeras 
långsam för att ge mindre snabba flödes förändringar i dess flöde till Stripper 2. Kondensatet 
som går tillbaka till Stripper 2 har ingen flödesmätning och blir därför en störning mot 
ångkvoteringen. Snabba flödesförändringar från pumptanken kommer även att störa nivån i 
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botten av Stripper 2 (085L110). Före optimering har PI-regulatorn en förstärkning på 12,20 
och integreringstid på 23 sekunder. I Figur 4.7 ses processchemat som berör just denna krets 
och i Figur 3.3 ses hela processchemat för Stripper 2.  
 

 
Figur 4.7 Figuren visar processchemat för nivån i pumptanken. 

4.1.3.2 Resultat 
För att ta fram en processmodell för denna integrerande krets görs och jämförs 9 stegsvar. 
Arbetspunkterna för stegsvaren varierar mellan 25 och 41 %. Under försöken är ventilens läge 
mellan 4 och 30 % öppen. 
 
Bruset på signalerna och störningarna på processen bedöms inte störa framtagningen av 
processmodellen. Test av ventilen visar att glappet i ventilen är 2-3 %. Analys av 
modellparametrar i Dur ger liknande resultat för de olika stegsvaren. Resultatet ger en 
processmodell med en hastighetsförstärkning på -5,56*10-3 per sekund och en dödtid på 2,5 
sekunder. Figur 4.8 visar stegsvaret för processen och för den skattade modellen. Då tanken 
kan ses som en bufferttank och hastiga förändringar i utflödet stör Stripper 2, väljs Lambda 
till 180 sekunder. Detta Lambda fås med en Lambdafaktor på 0,5. Dessa värden ger i Dur en 
regulator med en förstärkning på 1,96 och en integreringstid på 362 sekunder. 
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Figur 4.8 Den övre kurvan visar processens stegsvar (blå) och den skattade modellens stegsvar (röd). Den 
nedre kurvan visar steget för styrsignalen.   
 
Jämförelse mellan nya och gamla regulatorn görs grafiskt under 500 sekunder vid en 
börvärdesförändring, samt genom jämförelse av statistik beräknat under 1 dygn i normal drift. 
Figur 4.9 visar hur den gamla och hur den optimerade regulatorn arbetar vid en 
börvärdesförändring från en nivå på 40 % till en nivå på 36 % och hur processen reagerar på 
regulatorns utsignal. 

 
Figur 4.9 Till vänster den gamla regulatorn och till höger den optimerade regulatorn, båda med en 
börvärdesförändring från 40 till 36 %. De övre graferna visar processens nivå och de nedre graferna 
regulatorns utsignal. 
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Före optimering är standardavvikelsen för nivån 0,13 % och standardavvikelsen för 
regulatorns utsignal 2,3 %. Reglerfelet på nivån varierar mellan -0,5 och 0,4 % och medelfelet 
ligger på 0,0 %. All statistik för regulatorn före optimering är sammanställd i Tabell 4.5.   
 
Tabell 4.5 Tabellen visar beräknad statistik för kretsen före optimering, börvärdet på nivån är 40 %. 
Regulatorns parametrar är Kp=12,2 och TN=23 sekunder. Beräkningen är under en tid av 1 dygn i normal 
drift.   
  VYA (%) VXA (%) Reglerfel (%) 
Maximalt värde 21,4 40,5 0,4 
Minsta värde 8,0 39,6 -0,5 
Standardavvikelse 2,3 0,13   
Medelvärde 13,0 40,0 0,0 
 
Efter optimering är standardavvikelsen för nivån 0,62 % och standardavvikelsen för 
regulatorns utsignal 1,4 %. Reglerfelet på nivån varierar mellan -1,6 och 1,6 % och medelfelet 
ligger på 0,0 %. All statistik för regulatorn efter optimering är sammanställd i Tabell 4.6.   
 
Tabell 4.6 Tabellen visar beräknad statistik för kretsen efter optimering, börvärdet på nivån är 40 %. 
Regulatorns parametrar är Kp=1,96 och TN=362 sekunder. Beräkningen är under en tid av 1 dygn i 
normal drift.   
  VYA (%) VXA (%) Reglerfel (%) 
Maximalt värde 16,7 41,6 1,6 
Minsta värde 9,0 38,4 -1,6 
Standardavvikelse 1,4 0,62   
Medelvärde 13,0 40,0 0,0 

4.1.3.3 Diskussion 
Före optimering arbetade regulatorn och därmed ventilen väldigt mycket, vilket syns tydligt i 
Figur 4.9 där nivån väldigt snabbt når sitt nya börvärde. Absolutbeloppet på reglerfelet hos 
regulatorn före optimering är som störst 0,5 %. Då tanken är en bufferttank skulle denna 
avvikelse kunna vara mycket större. Efter optimeringen är reglerfelet större vilket i detta fall 
är bra. Regulatorns utsignal arbetar vid en börvärdesförändring över ett mindre område, vilket 
gör att Stripper 2 kommer att störas mindre.  
 
Nivån i tanken störs av att kondenseringen i kondensatorerna (058T112) inte är jämn. Detta 
medför att flödet till Stripper 2 varierar och kommer förmodligen att störa nivå och ångflöde 
från Stripper 2. Att ångflödet störs kommer att påverka kondenseringen som i sin tur stör 
nivån i pumptanken. Därmed finns det risk för att störningarna går runt och blir värre och 
värre. Skulle flödet ut från pumptanken istället ledas tillbaka till tanken för orent kondensat 
skulle det inte påverka strippern direkt och ett eventuellt problem med denna rundgång 
minskas. Det är också möjligt att en multivariabel regulator [14] skulle kunna lösa detta 
problem utan fysisk ombyggnad av anläggningen. 

4.1.4 058L110 Nivå bottenblåsning på Stripper 2 

4.1.4.1 Kretsbeskrivning 
Kretsen 058L110 reglerar nivån på kondensatet i botten av Stripper 2. Det kondensat som 
kommer till botten är det i Stripper 2 renade kondensatet från tanken för orent kondensat 
(058F109) och från pumptanken (058L111). Nivån i Stripper 2 mäts i procent, i intervallet 
mellan 0 och 100 %. Regulatorn samplas med en samplingstid av 1 sekund. Ingen av 
signalerna mellan regulatorn och processen manipuleras. 
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Nivån i kretsen regleras genom att regulatorn styr hur mycket kondensat som skall skickas 
tillbaka till fabriken som rent kondensat. Nivån i Stripper 2 behöver inte vara konstant, men 
för att kolonnen skall fungera bra bör inte så stora variationer finnas. Kondensatet som går 
tillbaka till fabriken värmeväxlas med det flöde av orent kondensat som går till Stripper 2 
(058F109). Därför är ett jämt flöde önskvärt för att värmeväxlaren skall fungera optimalt och 
för att flödet till Stripper 2 inte skall störas.  
 
Före optimering har PI-regulatorn en förstärkning på 6,0 och en integreringstid på 29 
sekunder. I Figur 4.10 ses processchemat som berör just denna krets och i Figur 3.3 ses hela 
processchemat för Stripper 2.  
 

 
Figur 4.10 Figuren visar processchemat för nivån i Stripper 2. Flödet värmeväxlas med det orena 
kondensat som går mot Stripper 2.  

4.1.4.2 Resultat 
För att ta fram en processmodell för denna integrerande krets görs och jämförs 14 stegsvar. 
Arbetspunkterna för stegsvaren varierar mellan 27 och 45 %. Under försöken är ventilens läge 
mellan 15 och 75 % öppen. 
 
Bruset på signalerna och störningarna på processen bedöms inte störa framtagningen av 
processmodellen. Test av ventilen visar att glappet i ventilen är 2-3 %. Analys av 
modellparametrar i Dur ger stor variation hos hastighetsförstärkningen för de olika 
stegsvaren. Dödtiden varierar mellan 4 och 15 sekunder för de olika stegsvaren. Resultatet ger 
en processmodell med en hastighetsförstärkning på -4,93*10-3 per sekund och en dödtid på 15 
sekunder. Figur 4.11 visar stegsvaret för processen och för den skattade modellen.  
 
För att hålla nivåskillnaden inom ett litet område men ändå se till att ventilen inte gör för 
snabba förändringar väljs Lambda till 340 sekunder. Ventilen skall inte göra snabba 
förändringar då det stör flödet till Stripper 2. Detta Lambda fås med en Lambdafaktor på 0,4 
och ger en regulator med förstärkningen 2,81 och en integreringstid på 259 sekunder. 
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Figur 4.11 Den övre kurvan visar processens stegsvar (blå) och den skattade modellens stegsvar (röd). Den 
nedre kurvan visar steget för styrsignalen.   
 
Kontroll av stegsvaren visar att alla stegsvar med stora förändringar på regulatorns utsignal 
gör att nivåförändringen bryter två gånger. Nivåförändringen gör en brytning vid ändringen av 
regulatorns utsignal men även en till brytning 20 till 30 sekunder senare, vilket går att se i 
Figur 4.12. För att säkerställa att ventilen gör hela sin förändring i en rörelse kontrolleras 
ventilen optiskt under ett antal stegändringar. Ändringarna görs fram och tillbaka mellan 15 % 
och 65 %. Under försöken går ventilen direkt till det nya läget och stannar där och ventilens 
funktion anses därmed vara som den ska. Kontroll av värmeväxlaren visar att det rena 
kondensatet som kommer ut från värmeväxlaren är smutsigare än det rena kondensat som går 
in i värmeväxlaren.  
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Figur 4.12 Figuren visar ett stegsvar med större förändring på regulatorns utsignal. I den övre kurvan 
kan två stycken brytningar ses.  
 
Jämförelse mellan nya och gamla regulatorn görs grafiskt över 600 sekunder vid en 
börvärdesförändring, samt genom jämförelse av statistik beräknat under 1 dygn i normal drift. 
Figur 4.13 visar hur den gamla och hur den optimerade regulatorn arbetar vid en 
börvärdesförändring från en nivå på 36 % till en nivå på 32 % och hur processen reagerar på 
regulatorns utsignal. 
 

 
Figur 4.13 Till vänster den gamla regulatorn och till höger den optimerade regulatorn, båda med en 
börvärdesförändring från 36 till 32 %. De övre graferna visar processens nivå och de nedre graferna 
regulatorns utsignal. 
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Före optimering är standardavvikelsen för nivån 0,39 % och standardavvikelsen för 
regulatorns utsignal 2,7 %. Reglerfelet på nivån varierar mellan -1,5 och 1,2 % och medelfelet 
ligger på 0,0 %. All statistik för regulatorn före optimering är sammanställd i Tabell 4.7.   
 
Tabell 4.7 Tabellen visar beräknad statistik för kretsen före optimering, börvärdet på nivån är 40 %. 
Regulatorns parametrar är Kp=6 och TN=29 sekunder. Beräkningen är under en tid av 1 dygn i normal 
drift.   
  VYA (%) VXA (%) Reglerfel (%) 
Maximalt värde 53,4 37,5 1,2 
Minsta värde 31,6 34,8 -1,5 
Standardavvikelse 2,7 0,39   
Medelvärde 41,3 36,0 0,0 
 
Efter optimering är standardavvikelsen för nivån 0,22 % och standardavvikelsen för 
regulatorns utsignal 0,83 %. Reglerfelet på nivån varierar mellan -1,3 och 1,1 % och 
medelfelet ligger på 0,0 %. All statistik för regulatorn efter optimering är sammanställd i 
Tabell 4.8.   
 
Tabell 4.8 Tabellen visar beräknad statistik för kretsen efter optimering, börvärdet på nivån är 40 %. 
Regulatorns parametrar är Kp=2,81 och TN=259 sekunder. Beräkningen är under en tid av 1 dygn i 
normal drift.   
  VYA (%) VXA (%) Reglerfel (%) 
Maximalt värde 42,0 37,3 1,1 
Minsta värde 34,2 34,9 -1,3 
Standardavvikelse 0,83 0,22   
Medelvärde 36,8 36,0 0,0 

4.1.4.3 Diskussion 
Före optimeringen arbetade regulatorn mycket med ventilen. Nivån behövde några 
svängningar på sig före den stabiliserade sig på det nya börvärdet. Efter optimeringen arbetar 
regulatorn mindre med ventilen och det svängiga beteendet är borta. Statistiken visar ändå att 
reglerfelet är mindre nu än tidigare, vilket betyder att nivån är mer rätt nu än tidigare trots att 
ventilen gör långsammare ändringar. 
 
Stegsvaren med två brytningar på nivån, varav ett kan ses i Figur 4.12, beror till största 
sannolikhet på det läckage som finns i värmeväxlaren. Ventilen fungerar som den ska och 
inget annat har påträffats som kan ge detta beteende. Detta fenomen ligger även mest troligt 
bakom den stora variationen i processmodellen. Vid beräkningen av processmodellen används 
bara de små stegen där detta fenomen inte ses lika tydligt, men processmodellen lär ändå 
påverkas av denna problematik.  

4.1.5 058T112 Temperatur gas till metanolkolonn 

4.1.5.1 Kretsbeskrivning 
Kretsen 058T112 reglerar temperaturen på gasen som går från Stripper 2 till 
metanolkolonnen. Temperaturen mäts i grader Celsius, i intervallet mellan 0 och 150 oC. 
Regulatorn samplas med en samplingstid av 1 sekund. Insignalen till regulatorn manipuleras 
inte mellan processen och regulatorn. Utsignalen delas upp till två ventiler och har en 
omräkning före varje ventil så att ventilen arbetar i rätt område och från stängd till fullt öppen. 
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Temperaturmätningen sitter mellan sista kondensorn och metanolkolonnen. Gasen som 
kommer till temperatursensorn är den gas som kommer från Stripper 2 men som inte har 
kondenserat i någon av de två kondensatorerna. Anledningen till att det finns två 
kondensatorer är att spara energi, genom att i första hand värma upp lut som annars skulle 
värmas upp på annat sätt. Då luten inte räcker till för att kyla gasen eller då Indunstning 2 står 
stilla skall nästa kondensor som kyls med ljumvatten användas. Uppdelningen sker genom att 
ventilen för lutet (058T112.2) arbetar då regulatorn ger mellan 0 och 50 % utsignal, ventilen 
för vattnet (058T112.1) arbetar då regulatorns utsignal är mellan 50 och 100 %. Mellan 
regulatorn och varje ventil sitter en förstärkning som gör att ventilerna kan arbeta över hela 
sitt område, trots att de bara har halva regulatorns område.  
 
Den gas som kondenserar i någon av kondensatorerna rinner ner i pumptanken (058L111), 
varför jämn kondensering är önskvärt. Kondenseras för lite av vattenångan av i 
kondensatorerna finns risken att flödet till metanolkolonnen är större än vad metanolkolonnen 
klarar av. Variationer i temperaturen kommer direkt att påverka trycket (058P113). 
Kondenseringen sker optimalt efter en viss tryck- och temperaturkurva, därför är det önskvärt 
att temperaturen är konstant.   
 
Före optimering har PI-regulatorn en förstärkning på 0,75 och en integreringstid på 60 
sekunder. I Figur 4.14 ses processchemat som berör just denna krets och i Figur 3.3 ses hela 
processchemat för Stripper 2.  
 

 
Figur 4.14 Figuren visar processchema för temperaturen på gasen från Stripper 2 till metanolkolonnen.  

4.1.5.2 Resultat 
För att ta fram en processmodell för denna självreglerande krets görs och jämförs 16 stegsvar. 
Arbetspunkterna för stegsvaren varierar mellan 92,9 och 95,5 oC. Under försöken är 
regulatorns utsignal mellan 29 och 38 %, vilket betyder att det bara är ventilen för 
lutkylningen som arbetar och den rör sig mellan 42 och 24 % öppen. 
 
Bruset på signalerna bedöms inte störa framtagningen av processmodellen. Kretsen utsätts 
däremot för stora störningar i gasflödet och temperaturen varierar flera grader då ventilerna är 
stilla. Dessa stora variationer på temperaturen kan påverka resultatet hos processmodellen och 
gör ett test av ventilglappet mycket svårt. Kontroll av stegsvaren ger att processens svar ser ut 
att vara av andra ordningen, se Figur 4.15. Processen identifieras därför i MATLABs GUI 
Ident som en andra ordningens process med tidsfördröjning. Processmodellens parametrar 
varierar mellan de olika stegsvaren. Speciellt stora skillnader finns mellan steg för att kyla 
gasen och steg då temperaturen på gasen ökas. Processmodellen beräknas genom ett 
medelvärde av alla stegsvar. Resultatet blir en processmodell med processförstärkning 2, 
tidskonstanterna 40 respektive 250 sekunder och tidsfördröjning 7,5 sekunder. Figur 4.16 
jämför hur processmodellens stegsvar följer ett av de från processen uppmätta stegsvaren.  
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Figur 4.15 Den övre bilden visar hur processen reagerar på steget på regulatorns utsignal som ses i den 
nedre bilden. 
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Figur 4.16 Processens (svart) och den skattade modellens (blå) reaktion vid ett steg i regulatorns utsignal. 
 
För att ge denna andra ordningens process en bättre temperaturreglering, väljs här att beräkna 
en PID-regulator. Med hjälp av MATLAB ltiview kontrolleras olika polplaceringar för det 
slutna systemet. Regulatorn får en förstärkning på 2,9 en integrationstid på 290 sekunder samt 
en deriveringstid på 34 sekunder. Där deriveringstiden har minskats med 6 sekunder, från 40, 
för att kompensera mot systemets dödtid som inte tas med i beräkningarna. 
 
Jämförelse mellan nya och gamla regulatorn görs grafiskt över 1400 sekunder vid en 
börvärdesförändring, samt genom jämförelse av statistik beräknat under 6 timmar i normal 
drift. Figur 4.17 visar hur den gamla och hur den optimerade regulatorn arbetar vid en 
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börvärdesförändring. För den gamla regulatorn arbetar regulatorn för att hålla en temperatur 
på 96 oC, sedan kommer en börvärdesförändring till 95 oC. Försöket avbryts när temperaturen 
går under 90,5. Den optimerade regulatorn gör en börvärdesförändring från 96 oC till 95 oC. 
Figuren visar även hur processen reagerar på regulatorns utsignal. 
 

Figur 4.17 Till vänster den gamla regulatorn och till höger den optimerade regulatorn, båda med en 
börvärdesförändring från 96 till 95 oC. De övre graferna visar processens nivå och de nedre graferna 
regulatorns utsignal. 
 
Före optimering är standardavvikelsen för temperaturen 0,6 oC och standardavvikelsen för 
regulatorns utsignal 1,8 %. Reglerfelet på nivån varierar mellan -2,8 och 2,2 oC och medelfelet 
ligger på 0,0 oC. All statistik för regulatorn före optimering är sammanställd i Tabell 4.7.   
 
Tabell 4.9 Tabellen visar beräknad statistik för kretsen före optimering, börvärdet på nivån är 90 oC. 
Regulatorns parametrar är Kp=0,75 och TN=60 sekunder. Beräkningen är under en tid av 6 timmar i 
normal drift.   

  VYA (%) VXA (oC) Reglerfel (oC) 
Maximalt värde 62,3 92,8 2,2 
Minsta värde 55,1 87,8 -2,8 
Standardavvikelse 1,8 0,6   
Medelvärde 57,7 90,0 0,0 

 
Efter optimering är standardavvikelsen för temperaturen 0,3 oC och standardavvikelsen för 
regulatorns utsignal 1,1 %. Reglerfelet på nivån varierar mellan -0,8 och 1,4 oC och medelfelet 
ligger på 0,0 oC. All statistik för regulatorn efter optimering är sammanställd i Tabell 4.7.   
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Tabell 4.10 Tabellen visar beräknad statistik för kretsen efter optimering, börvärdet på nivån är 96 oC. 
Regulatorns parametrar är Kp=2,9, TN=290 sekunder och TV=34 sekunder. Beräkningen är under en tid 
av 6 timmar i normal drift.   

  VYA (%) VXA (oC) Reglerfel (oC) 
Maximalt värde 32,7 96,8 1,4 
Minsta värde 26,1 94,6 -0,8 
Standardavvikelse 1,1 0,3   
Medelvärde 28,7 96,0 0,0 

4.1.5.3 Diskussion 
Enligt statistiken i Tabell 4.9 och 4.10 är reglerfelet på temperaturen mindre efter optimering, 
vilket är bra då kondenseringen sker bäst vid ett visst tryck och en vis temperatur.  
 
Styrningen av denna krets bör ses över. Nu är det en regulator som arbetar med två 
kondensatorer, som om de har samma dynamik. Då detta knappast är fallet kommer inte 
kretsen att vara optimalt trimmad för att använda vattenkylningen. En lösning för detta är att 
göra om ventilernas arbetsområde. Nu arbetar båda med 50 % av regulatorns utsignal och med 
en modifiering av detta skulle båda kretsarna kunna ha samma förstärkning. Resultatet skulle 
bli att en ändring i regulatorns utsignal ger samma effekt oavsett om det är vatten eller lut som 
agerar kylmedium. 
 
Skulle det vara stor skillnad på kondensatorernas tidskonstanter kan regulatorn delas upp till 
två separata. Regulatorerna skulle kunna ta samma processvärde och dagens omräkning 
mellan regulator och ventil skulle kunna vara kvar. Denna lösning skulle ge en reglering som 
är optimerad för båda kondensatorerna.  
 
Vid beräkning av regulatorn tas ingen hänsyns till glappet i ventilen. Simulering av systemet 
med MATLABs step funktion antydde ett litet svängigt beteende, vid simulering med 
processmodellen med tidsfördröjning. Derivatatiden minskas därför stegvis tills 
simuleringsresultatet ger ett steg utan flera svängningar. 

4.1.6 058P113 Tryck Stripper 2 

4.1.6.1 Kretsbeskrivning 
Kretsen 058P113 reglerar trycket på gasen från Stripper 2. Trycket mäts i kiloPascal, i 
intervallet mellan 0 och 300 kPa. Regulatorn samplas med en samplingstid av 1 sekund. Ingen 
av signalerna mellan regulatorn och processen manipuleras. 
 
Tryckmätningen sitter före ventilen. Trycket påverkas direkt av temperaturen (058T112), som 
har sin mätning vid samma ställe. Variation på temperaturen medför att denna regulator måste 
arbeta hårt för att hålla rätt tryck. Ventilen för att reglera trycket sitter på gasens huvudflöde 
till metanolkolonnen, och kommer därför direkt att påverka gasflödet till metanolkolonnen. 
För att kondenseringen i kondensatorerna skall fungera optimalt är det viktigt att trycket är 
rätt. Ventilens rörelser kommer dock att störa flödet till metanolkolonnen som bör vara jämnt.  
 
Före optimering har PI-regulatorn en förstärkning på 0,1 och en integreringstid på 135 
sekunder. I Figur 4.18 ses processchemat som berör just denna krets och i Figur 3.3 ses hela 
processchemat för Stripper 2.  
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Figur 4.18 Figuren visar processchema för trycket på gasen från Stripper 2.  

4.1.6.2 Resultat 
För att ta fram en processmodell för denna självreglerande krets görs och jämförs 11 stegsvar. 
Arbetspunkterna för stegsvaren varierar mellan 31,2 och 41,1 kPa. Under försöken är 
regulatorns utsignal mellan 20 och 29 %.  
 
Bruset på signalerna bedöms inte störa framtagningen av processmodellen. Kretsen utsätts 
däremot för stora störningar i gasflödet vilket gör att trycket varierar flera kiloPascal då 
ventilen är stilla. Dessa variationer i tryck kan påverka resultatet hos processmodellen och gör 
ett test av ventilglappet svårt. Analys av stegsvaren i Dur ger variationer hos 
processförstärkningen och tidskonstanten, dödtiden är 0 i alla stegsvar. Resultatet av analysen 
ger en processmodell med en processförstärkning på -0,125, en tidskonstant på 40 sekunder 
och en dödtid på 0 sekunder. Figur 4.19 visar stegsvaret för processen och för den skattade 
modellen. Trycket är viktigt och därför väljs Lambda till 53,4 sekunder, vilket ger en 
regulator med en förstärkning på 6 och en integreringstid på 40 sekunder. 
 

 
Figur 4.19 Den övre kurvan visar processens stegsvar (blå) och den skattade modellens stegsvar (röd). Den 
nedre kurvan visar steget för styrsignalen. 
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Jämförelse mellan nya och gamla regulatorn görs genom jämförelse av statistik beräknat 
under 6 timmar i normal drift. Före optimering är standardavvikelsen för trycket 2,6 kPa och 
standardavvikelsen för regulatorns utsignal 1,0 %. Reglerfelet på nivån varierar mellan -5,5 
och 6,4 kPa och medelfelet ligger på 2,1 kPa. All statistik för regulatorn före optimering är 
sammanställd i Tabell 4.11.    
 
Tabell 4.11 Tabellen visar beräknad statistik för kretsen före optimering, börvärdet på trycket är 26 kPa. 
Regulatorns parametrar är Kp=0,1 och TN=135 sekunder. Beräkningen är under en tid av 6 timmar i 
normal drift.   

  VYA (%) VXA (kPa) Reglerfel (kPa) 
Maximalt värde 22,7 31,5 6,4 
Minsta värde 18,6 19,6 -5,5 
Standardavvikelse 1,0 2,6   
Medelvärde 20,8 23,9 2,1 

 
Efter optimering är standardavvikelsen för trycket 0,7 kPa och standardavvikelsen för 
regulatorns utsignal 3,8 %. Reglerfelet på nivån varierar mellan -2,0 och 1,9 kPa och 
medelfelet ligger på 0,0 kPa. All statistik för regulatorn efter optimering är sammanställd i 
Tabell 4.12. 
 
Tabell 4.12 Tabellen visar beräknad statistik för kretsen efter optimering, börvärdet på trycket är 32 kPa. 
Regulatorns parametrar är Kp=6 och TN=159 sekunder. Beräkningen är under en tid av 6 timmar i 
normal drift.   

  VYA (%) VXA (kPa) Reglerfel (kPa) 
Maximalt värde 32,5 34,0 1,9 
Minsta värde 12,4 30,1 -2,0 
Standardavvikelse 3,8 0,7   
Medelvärde 23,5 32,0 0,0 

 
Under försöken med stegsvaren uppmärksammas att gasflödet fort minskar då ventilens läge 
minskas mot 15 %. Ett försök görs där ventilen sakta stängs tills flödet minskar, sedan öppnas 
ventilen igen för att slutligen stängas igen. Under försöket noteras tryck, ventilens läge och 
gasens flöde. Tabell 4.13 visar värdena då flödet har börjat stabilisera sig. 
 
Tabell 4.13 Tabellen visar processens värde för olika ventilöppningar då gasflödet har börjat stabilisera 
sig. Ordningen på raderna är i den ordning de kom i försöket.   

Ventilläge (%) Tryck (kPa) Gasflöde (m3/s) 
15 40 2 
16 42 8 
17 43 21 
18 44 110 
16 43 100 
15 43 8 

4.1.6.3 Diskussion 
Kretsen var tidigare optimerad väldigt långsam, vilket syns i statistiken där regulatorns 
utsignal knappt ändras trots att trycket varierar mycket. Detta är också anledningen till att det 
inte finns någon grafisk jämförelse mellan regulatorerna. Den optimerade regulatorn är 
snabbare och håller trycket bättre. Kontroll i systemet visar på att gasflödet följer med 
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ventilens läge, men att flödet inte går ner mot noll. Vid test av en långsammare regulator gick 
flödet flera gånger ner mot noll. 
 
Före optimeringen var gasflödet ofta noll under långa perioder. En ökning av trycket och även 
temperaturen har fått upp flödet på en högre nivå, men flödet är ojämnt. Ojämnheterna beror 
mycket på ventilens arbete och är mest troligt oundvikligt om trycket skall hållas jämnt. 
 
Gasflödet går snabbt mot noll då ventilens läge minskas mot 15 %, trots att trycket är högt. 
Detta känns underligt och frågan är om ventilen är stängd redan vid cirka 15 %? Ventilen är 
gammal och har ett gammalt pneumatiskt ställdon. Det skulle behövas en översyn av ventil 
och ställdon för att kontrollera att de arbetar i rätt område. 
 
Eftersom gasens temperatur direkt påverkar trycket skulle en multivariabel regulator kunna ge 
en bättre reglering. Detta då regulatorn vet att om utsignalen till temperaturen ändras så 
kommer trycket att ändras. Regulatorn kan då kompensera för denna ändring på trycket och 
behöver inte vänta på att mäta tryckförändringen. 
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4.2 Stripper 3 
Avsnittet behandlar kretsarna som berör processflödets väg från tanken för orent kondensat 
genom Stripper 3 och mot metanolkolonnen.  

4.2.1 054F051 Orent kondensat till Stripper 3 

4.2.1.1 Kretsbeskrivning 
Kretsen 054F051 reglerar flödet av orent kondensat till Stripper 3. Flödet mäts i kubikmeter 
per timme. Mätning av flödet sker i intervallet mellan 0 och 100 m3/h, men processen körs 
som mest i 80 m3/h. Regulatorn samplas med en samplingstid av 1 sekund. Ingen av 
signalerna mellan regulatorn och processen manipuleras. 
 
Kretsen ligger i kaskad, vilket betyder att börvärdet styrs av en annan krets. Börvärdet 
kommer från regulatorn som styr nivån i lilla facket på orent kondensattanken (058L134). 
Flödet av orent kondensat värmeväxlas med rent kondensat från Stripper 3. Detta för att det 
orena kondensatet skall få en högre temperatur innan det går in i Stripper 3. Flödet av det rena 
kondensatet styrs av nivån inne i Stripper 3 (054L014). Regulatorn skickar även ett börvärde 
för att styra ångan in till Stripper 3 (054F005). Flödet för ångan skall vara 23 % av flödet för 
orent kondensat.    
 
För att Stripper 3 skall fungera på ett bra sätt är det önskvärt att flödet (054F051) inte gör 
hastiga förändringar. Det medför att regulatorn skall optimeras så att kretsen gör långsamma 
förändringar. Före optimering har PI-regulatorn en förstärkning på 0,07 och en integrationstid 
på 15 sekunder. I Figur 4.20 ses processchemat som berör just denna krets och i Figur 3.4 ses 
hela processchemat för Stripper 3.  
 
 

 
Figur 4.20 Figuren visar processchemat för orent kondensat till Stripper 3. Figuren visar även hur kretsen 
skickar ett börvärde till lågtrycksångan samt hur flödet värmeväxlas med det rena kondensat som lämnar 
Stripper 3.  

4.2.1.2 Resultat 
För att ta fram en processmodell för denna självreglerande krets görs och jämförs 11 stegsvar. 
Arbetspunkterna för stegsvaren varierar mellan 36 och 72 m3/h. Under försöken är ventilens 
läge mellan 6 och 13 % öppen. 
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Bruset på signalerna och störningarna på processen bedöms inte störa framtagningen av 
processmodellen. Test av ventilen visar att glappet i ventilen är under 1 %. Analys av 
modellparametrar i Dur ger liknande resultat för de olika stegsvaren. Resultatet av analysen 
ger en processmodell med en processförstärkning på 5,75, en tidskontant på 0,9 sekunder och 
en dödtid på 0,5 sekunder. Figur 4.21 visar stegsvaret för processen och för den skattade 
modellen. Då det är önskvärt att processen skall gå utan hastiga ändringar väljs Lambda till 12 
sekunder. För att åstadkomma detta väljs integrationstiden till 4 sekunder och Lambdafaktorn 
till 3, robust. Dessa värden ger en regulator med förstärkningen 0,05 och integrationstiden 4 
sekunder. 
 

 
Figur 4.21 Den övre kurvan visar processens stegsvar (blå) och den skattade modellens stegsvar (röd). Den 
nedre kurvan visar steget för styrsignalen.   
 
Jämförelse mellan nya och gamla regulatorn görs grafiskt, samt genom jämförelse av statistik 
beräknat under 300 sekunder då kretsen har svängt in sig. Figur 4.22 visar hur den gamla och 
hur den optimerade regulatorn arbetar vid en börvärdesförändring. Den gamla regulatorn har 
en börvärdesförändring från 57 m3/h till 50 m3/h och den optimerade regulatorn har en 
börvärdesförändring från 50 m3/h till 57 m3/h. Figuren visar även hur processen reagerar på 
regulatorns utsignal. 
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Figur 4.22 Till vänster den gamla regulatorn med en börvärdesförändring från 57 till 50 m3/h och till 
höger den nya regulatorn med en börvärdesförändring från 50 till 57 m3/h. 
 
Före optimering svänger flödet med cirka plus minus 3 m3/h, med en svängningstid på 33 
sekunder. Medelfelet för flödet är 0,16 m3/h . Standardavvikelsen för flödet är 2,17 m3/h och 
standardavvikelsen för på styrsignalen är 0,16 %. All statistik för regulatorn före optimering 
är sammanställd i Tabell 4.14.   
 
Tabell 4.14 Tabellen visar beräknad statistik för kretsen före optimering, börvärdet är 50 m3/h. 
Regulatorns parametrar är Kp=0,07 och TN=15 sekunder. Beräkningen är under en tid av 300 sekunder, 
då kretsen har stabiliserat sig.   

  VYA (%) VXA (m3/h) Reglerfel (m3/h) 
Maximalt värde 8,88 53,75 4 
Minsta värde 8 46 -3,75 
Standardavvikelse 0,16 2,17   
Medelvärde 8,42 50,16 -0,16 

 
Efter optimering svänger flödet med cirka plus minus 2 m3/h, med en svängningstid på 25 
sekunder. Medelfelet för flödet är 0,07 m3/h. Standardavvikelsen för flödet är 1,52 m3/h och 
standardavvikelsen för styrsignalen är 0,18 %. All statistik för regulatorn efter optimering är 
sammanställd i Tabell 4.15.   
 
Tabell 4.15 Tabellen visar beräknad statistik för kretsen efter optimering, börvärdet är 57 m3/h. 
Regulatorns parametrar är Kp=0,05 och TN=4 sekunder. Beräkningen är under en tid av 300 sekunder, då 
kretsen har stabiliserat sig.   

  VYA (%) VXA (m3/h) Reglerfel (m3/h) 
Maximalt värde 10,13 60,94 2,19 
Minsta värde 9,63 54,81 -3,94 
Standardavvikelse 0,18 1,52   
Medelvärde 9,95 57,07 -0,07 
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Ett försök för att minska på variationen i flödet görs, genom att välja Lambdafaktor lika med 
2 istället för tidigare 3. Denna regulator blir snabbare och får Lambda lika med 8 sekunder. 
Ett Lambda på 8 sekunder ger denna krets en regulator med förstärkningen 0.07 och 
integrationstiden 4 sekunder.  Resultatet av ändringen blir att flödet svänger med lite mer än 
plus minus 3 m3/h, med en svängningstid på 24 sekunder. Medelfelet för flödet är 0,01 m3/h. 
Standardavvikelsen för flödet är 2,25 m3/h och standardavvikelsen för styrsignalen är 0,25 
procent. All statistik för denna snabbare regulator är sammanställd i Tabell 4.16.    
 
Tabell 4.16 Tabellen visar beräknad statistik för den snabbare kretsen efter optimering, börvärdet är satt 
till 50 m3/h. Regulatorns parametrar är Kp=0,07 och TN=4 sekunder. Beräkningen är under en tid av 200 
sekunder, då kretsen har stabiliserat sig.   

  VYA (%) VXA (m3/h) Reglerfel (m3/h) 
Maximalt värde 9,38 54,69 4,19 
Minsta värde 8 45,81 -4,69 
Standardavvikelse 0,25 2,25   
Medelvärde 8,59 49,99 0,01 

4.2.1.3 Diskussion 
Processförstärkningen för denna krets är alldeles för stor. Detta medför att flödet svänger med 
flera kubikmeter per timme och regulatorn kan inte parera för detta. Dessa svängningar syns 
tydligt i Figur 4.22, både hos den optimerade kretsen och för kretsen före optimering. De 
statistiska beräkningarna i Tabell 4.14 och 4.15 visar att reglerfelet för flödet minskar för den 
optimerade kretsen. 
 
Försöket att snabba på regulatorn för att på detta sätt minska svängningarna, ger ett dåligt 
resultat. Standardavvikelsen för både flöde och ventilen är sämst av de 3 regulatorerna. Detta 
test visar dock att det är svårt att genom optimering av denna krets nå ett bättre resultat. För 
att förbättra denna krets behöver processförstärkningen minskas, till exempel genom att 
montera en mindre ventil. En mindre ventil skulle innebära ett större arbetsområde för 
regulatorn och därmed en chans att reglera bort störningarna i flödet. 
 
Kontroll av pumpens kapacitet visar att maxflödet för pumpen är ungefär 90 m3/h. Kontroll av 
ventilens data visar att ventilen är för stor för denna krets och bör därmed bytas ut. Skulle 
glappet i ventilen som används nu öka kommer flödet att bli väldigt svårreglerat. Då detta är 
första kretsen i en lång kedja av kretsar så kommer störningarna som bildas här störa många 
andra kretsar. 

4.2.2 058L134.3 Nivå orent Kondensattanken, lilla facket 

4.2.2.1 Kretsbeskrivning 
Kretsen 058L134 reglerar nivån på kondensatet i Kondensattankens lilla fack. Regulatorn är 
uppdelad i 3 delar. I detta arbete är det del 3 (058L134.3) som är en del av examensarbetet. 
Nivån i tanken mäts i procent, i intervallet mellan 0 och 100 %. Del 3 av regulatorn samplas 
med en samplingstid av 2 sekund. Ingen av signalerna mellan regulatorn och processen 
manipuleras. 
 
Nivån i kretsen regleras genom att regulatorn 058L134 skickar signal om aktuell nivå till 
058L134.3. Denna krets skickar sedan ett börvärde till flöde av orent kondensat till Stripper 3 
(054F051) och genom att variera detta utflöde kan nivån i tanken regleras. Nivån i tanken för 
orent kondensat är inte viktig utan är en buffert tank, därför kan kretsen optimeras långsam 
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för att ge mindre snabba flödesförändringar till Stripper 3. Före optimering har PI-regulatorn 
en förstärkning på 1,10 och en integrationstid på 780 sekunder. I Figur 4.23 ses 
processchemat som berör just denna krets och i Figur 3.4 ses hela processchemat för Stripper 
3.  
 

 
Figur 4.23 Figuren visar processchemat för nivån i orent Kondensattanken. Figuren visar även hur 
kretsen skickar ett börvärde till flöde av orent kondensat till Stripper 3.  

4.2.2.2 Resultat 
För att ta fram en processmodell för denna integrerande krets görs en geometrisk analys, 
genom att kontrollera regulatorns utsignal och vilka flöden det ger vid olika driftsfall. 
Volymen för lilla facket beräknas genom ritningar till 8,148 m3. Tabell 4.17 visar den data 
som är hämtad för att beräkna hastighetsförstärkningen. 
 
Tabell 4.17 Tabellen visar data för 058L134.3 styrsignal och vilket flöde hos 054F051 det genererar.  

  Styrsignal (%) Flöde (m3/h) 
Låg 24,66 25,13 
Hög 79,98 80,28 

 
Genom att beräkna lutningen på en tänkt linje mellan punkterna kan ett teoretiskt flöde vid 
100 % styrsignal beräknas. Flödet blir då 
 

100*
3600

66,2498,79
13,2528,80

%100
−

−

=Q .     (4-1) 

 
Den tid det tar att tömma tanken, från full till tom, med fullt flöde kan då beräknas genom att 
dividera volymen med flödet från (4-1). Enligt [4] är hastighetsförstärkningen inversen på 
denna tid och blir i detta fall -0,0034 per sekund. Minustecknet beror på att ventilen tömmer 
och inte fyller tanken. 
 
Dödtiden måste uppskattas och uppskattas för denna krets till 5 sekunder. Ett Lambda på 705 
sekunder, vilket motsvarar en Lambdafaktor på 1,2, ger i Dur en regulator med förstärkning 
0,82 och en integreringstid på 1420 sekunder. 
 
Jämförelse mellan nya och gamla regulatorn görs genom jämförelse av statistik beräknat 
under 1 dygn i normal drift. Före optimering är standardavvikelsen för nivån 1,7 % och 
standardavvikelsen för regulatorns utsignal 4,2 %. Reglerfelet på nivån varierar mellan -5,9 
och 6,2 % och medelfelet ligger på 0,0 %. All statistik för regulatorn före optimering är 
sammanställd i Tabell 4.18.   
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Tabell 4.18 Tabellen visar beräknad statistik för kretsen före optimering, börvärdet på nivån är 50 %. 
Regulatorns parametrar är Kp=1,1 och TN=780 sekunder. Beräkningen är under en tid av 1 dygn i normal 
drift.   

  VYA (%) VXA (%) Reglerfel (%) 
Maximalt värde 55,7 55,9 6,2 
Minsta värde 35,6 43,8 -5,9 
Standardavvikelse 4,2 1,7   
Medelvärde 44,9 50,0 0,0 

 
Efter optimering är standardavvikelsen för nivån 0,9 % och standardavvikelsen för 
regulatorns utsignal 1,1 %. Reglerfelet på nivån varierar mellan -3,5 och 2,9 % och medelfelet 
ligger på 0,0 %. All statistik för regulatorn efter optimering är sammanställd i Tabell 4.19.   
 
Tabell 4.19 Tabellen visar beräknad statistik för kretsen efter optimering, börvärdet på nivån är 50 %. 
Regulatorns parametrar är Kp=0,82 och TN=1420 sekunder. Beräkningen är under en tid av 1 dygn i 
normal drift.   

  VYA (%) VXA (%) Reglerfel (%) 
Maximalt värde 46,9 53,5 2,9 
Minsta värde 40,8 47,1 -3,5 
Standardavvikelse 1,1 0,9   
Medelvärde 44,2 50,0 0,0 

4.2.2.3 Diskussion 
För den optimerade regulatorn är förstärkningen lägre och integreringstiden längre. Detta 
innebär att styrsignalen kommer att arbeta mer försiktigt och flödet till Stripper 3 (054F051) 
kommer att få lugnare börvärdesförändringar. Att reglerfelet som störst är 3,5 visar på att 
kretsen skulle kunna göras ännu långsammare. Just nu känns det onödigt då störningarna hos 
flödet själv är snabbare än de börvärdesförändringar som denna krets skickar dit.   
 
Den teoretiska metoden att beräkna hastighetsförstärkningen verkar fungera bra. Här är den 
speciellt lämplig då tanken är så pass stor som den är. Dessutom finns inte 058L134.3_VYA 
med i elskåpet enligt elschemat för kretsen, vilket gör att den signalen inte går att mäta med 
loggern.  

4.2.3 054F005 Ånga till Stripper 3 

4.2.3.1 Kretsbeskrivning 
Kretsen 054F005 reglerar flödet av färskånga till återkokaren. Flödet mäts i ton per timme och 
maximalt flöde är 25 t/h. Regulatorn samplas med en samplingstid av 1 sekund. 
Flödessignalen linjäriseras efter mätning genom att kvadratroten dras på signalen. Utsignalen 
från regulatorn manipuleras inte innan den skickas till ventilen. 
 
I återkokaren finns rent kondensat från Stripper 3, färskångan förångar det rena kondensat 
som går vidare som drivånga till Stripper 3. Färskångan kondenserar under processen i 
återkokaren och bildar färskångskondensat. Färskångsflödet ligger i kaskad mot flödet av 
orent kondensat (054F051). Färskångsflödet skall vara 23 % av det orena kondensat som går 
in i Stripper 3. 
 
Den regulator som används idag gör att kretsen är mycket långsam. Detta beror på att ångan 
inte skall göra fysisk påverkan på anläggningen vid för snabba förändringar speciellt vid låga 
flöden, till exempel vid uppstart. En annan anledning är att ångan skall ha ett stabilt flöde 
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även om flödet på det orena kondensatet svänger lite. Före optimering har PI-regulatorn en 
förstärkning på 0,3 och en integreringstid på 120 sekunder.  
 
Flödet till Stripper 3 störs av att flödet till kretsen inte är konstant. Det flöde som kommer till 
kretsen optimeras inte i detta examensarbete. Vidare störs flödet om nivån i återkokaren 
(054L087) inte är konstant, vilket påverkar ångans möjlighet att kondensera i återkokaren. I 
Figur 4.24 ses processchemat som berör just denna krets och i Figur 3.4 ses hela 
processchemat för Stripper 3.  
 

 
Figur 4.24 Figuren visar processchemat för färskångan till Stripper 3. Börvärdet kommer från flödet av 
orent kondensat och nivån i återkokaren styr möjligheterna för ångan att kondensera. 

4.2.3.2 Resultat 
För att ta fram en processmodell för denna självreglerande krets görs och jämförs 11 stegsvar. 
Arbetspunkterna för stegsvaren varierar mellan 9,3 och 17,2 t/h. Under försöken är ventilens 
läge mellan 30 och 70 % öppen. Bruset på signalerna och störningarna på processen bedöms 
inte störa framtagningen av processmodellen. Test av ventilen visar att glappet i ventilen är 
mellan 3 och 4 %, vilket ses i Figur 4.25.  
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Figur 4.25 Glappet i ventilen är drygt 3 %. Ventilen börjar vid 36 % och öppnas sedan sakta. Först vid 39 
% reagerar processen lite, men det är först vid 40 % som glappet har övervunnits. 
 
Alla stegsvar har brytningar på flödessignalen, i Figur 4.26 ses dessa i början och i slutet av 
flödesförändringen. Dessa brytningar finns på alla stegsvar men uppkommer på olika ställen i 
svaret. Analys av modellparametrar i Dur ger liknande resultat för alla stegsvar. Resultatet av 
analysen ger en processmodell med en processförstärkning på 0,9, en tidskonstant på 0,94 
sekunder och en dödtid på 1,5 sekunder. 
 
Då det är önskvärt att processen skall gå utan hastiga ändringar och ta någon minut att svänga 
in väljs Lambda till 1 minut. För att åstadkomma detta väljs integrationstiden till 20 sekunder 
och Lambdafaktorn till 3, robust. Dessa värden ger en regulator med en förstärkning på 0,36 
och en integreringstid på 20 sekunder.  
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Figur 4.26 Den övre kurvan visar processens stegsvar (blå) och den skattade modellens stegsvar (röd). Den 
nedre kurvan visar steget för styrsignalen.  
 
Jämförelse mellan nya och gamla regulatorn görs grafiskt. Statistik jämförs inte för denna 
krets då kretsen före optimering tar för lång tid på sig att stabiliseras. 
 

 
Figur 4.27 Till vänster den gamla regulatorn med en börvärdesförändring från 13.5 till 11 % och till 
höger den nya regulatorn med en börvärdesförändring från 13 till 11 %. 
 
Kretsen före optimering har efter 30 minuter fortfarande inte nått värdet för att kunna 
bestämma insvängningstiden. Den optimerade kretsen ger en stabil och lugn förändring av 
flödet. 
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4.2.3.3 Diskussion 
Den nya regulatorn är mer än 3 gånger så snabb. En risk med att optimera denna krets så 
försiktig som den är både före och efter optimering, är att svängningar i ångtrycket före denna 
krets fortplantas in och stör nivån i återkokaren (054L087) samt trycket i Stripper 3 på grund 
av att regulatorn arbetar för långsamt. 
 
För att vara säker på att denna reglering inte är för snabb vid uppstart av processen, kan till 
exempel en rampfunktion byggas till denna regulator. Funktionen skulle kunna göra att 
förändringen i utsignalen från regulatorn begränsas så länge flödet är under ett visst flöde, till 
exempel 5 t/h. Anledningen till detta är att förhindra att snabba flödesförändringar under 
uppstart skall trycka sönder utrustningen. Denna funktion byggs inte in nu på grund av att de 
stora variationer som finns i flödet (054F051) gör att börvärdet för denna krets svänger 
kraftigt. 
 
De konstiga brytningarna i stegsvaren uppkommer troligtvis på grund av kärv i ventilen. 
Denna kärvhet gör att ventilen stannar till, eller nästan stannar till, vid ett läge innan den 
hoppar vidare till rätt läge. Resultatet blir då att ångflödet med sin korta tidskonstant börjar 
stabilisera sig mot ett flöde innan den går mot nästa då ventilen fortsätter. Den misstanken 
tillsammans med att ventilens glapp är ungefär 3 %, gör att ventilen borde ses över.  

4.2.4 054L087 Nivå kondensat återkokare 

4.2.4.1 Kretsbeskrivning 
Kretsen 054L087 reglerar nivån på färskångskondensatet i återkokaren. Det kondensat som 
kommer till återkokaren är den ånga som kondenserar i återkokaren. Nivån mäts i procent, i 
intervallet mellan 0 och 100 %. Regulatorn samplas med en samplingstid av 1 sekund. Ingen 
av signalerna mellan regulatorn och processen manipuleras.   
 
Nivån i kretsen regleras genom att regulatorn styr hur mycket kondensat som skall lämna 
återkokaren. Nivån i återkokaren är viktig, då den styr hur mycket ånga som kan kondensera. 
Före optimering har PI-regulatorn en förstärkning på 0,25 och en integreringstid på 25 
sekunder. I Figur 4.28 ses processchemat som berör just denna krets och i Figur 3.4 ses hela 
processchemat för Stripper 3. 

 
Figur 4.28 Figuren visar processchemat för nivån i återkokaren. 
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4.2.4.2 Resultat 
För att ta fram en processmodell för denna integrerande krets görs och jämförs 6 stegsvar. 
Arbetspunkterna för stegsvaren varierar mellan 34 och 53 %. Under försöken är ventilens läge 
mellan 4 och 14 % öppen. 
 
Bruset på signalerna och störningarna på processen bedöms inte störa framtagningen av 
processmodellen. Test av ventilen visar att glappet i ventilen är 3 till 4 %. Analys av 
modellparametrar i Dur ger mellan stegsvaren liknande resultat för hastighetsförstärkningen 
men dödtiden varierar mellan 0 och 8 sekunder. Resultatet ger en processmodell med en 
hastighetsförstärkning på -2,7*10-2 per sekund och en dödtid på 8 sekunder. Figur 4.29 visar 
stegsvaret för processen och för den skattade modellen. Lambda väljs till 55,5 sekunder. Detta 
Lambda fås med en Lambdafaktor på 0,75. Dessa värden ger i Dur en regulator med 
förstärkning på 1,1 och en integreringstid på 120 sekunder. 
 

 
Figur 4.29 Den övre kurvan visar processens stegsvar (blå) och den skattade modellens stegsvar (röd). Den 
nedre kurvan visar steget för styrsignalen. 
 
Jämförelse mellan nya och gamla regulatorn görs grafiskt över 650 sekunder vid en 
börvärdesförändring, samt genom jämförelse av statistik beräknat under 1 dygn i normal drift. 
Figur 4.30 visar hur den gamla och hur den optimerade regulatorn arbetar vid en 
börvärdesförändring. Den gamla regulatorn har en börvärdesförändring från en nivå på 45 % 
till 55 % och den optimerade regulatorn har en börvärdesförändring från en nivå på 58 % till 
45 %. Figuren visar även hur processen reagerar på regulatorns utsignal. 
 



59 
 

 
Figur 4.30 Till vänster den gamla regulatorn med en börvärdesförändring från 45 % till 55 % och till 
höger den optimerade regulatorn med en börvärdesförändring från 58 % till 45 %. De övre graferna 
visar processens nivå och de nedre graferna regulatorns utsignal. 
 
Före optimering är standardavvikelsen för nivån 2,3 % och standardavvikelsen för regulatorns 
utsignal 3,8 %. Reglerfelet på nivån varierar mellan -24,0 och 33,1 % och medelfelet ligger på 
0,0 %. All statistik för regulatorn före optimering är sammanställd i Tabell 4.20.   
 
Tabell 4.20 Tabellen visar beräknad statistik för kretsen före optimering, börvärdet på nivån är 45 %. 
Regulatorns parametrar är Kp=0,5 och TN=25 sekunder. Beräkningen är under en tid av 1 dygn i normal 
drift.   

  VYA (%) VXA (%) Reglerfel (%) 
Maximalt värde 47,6 69 33,1 
Minsta värde 0,0 11,9 -24,0 
Standardavvikelse 3,8 2,3   
Medelvärde 19,5 45,0 0,0 

 
Efter optimering är standardavvikelsen för nivån 0,8 % och standardavvikelsen för 
regulatorns utsignal 1,3 %. Reglerfelet på nivån varierar mellan -3,3 och 3,0 % och medelfelet 
ligger på 0,0 %. All statistik för regulatorn efter optimering är sammanställd i Tabell 4.21 
 
Tabell 4.21 Tabellen visar beräknad statistik för kretsen efter optimering, börvärdet på nivån är 45 %. 
Regulatorns parametrar är Kp=1,1 och TN=120 sekunder. Beräkningen är under en tid av 1 dygn i normal 
drift.   

  VYA (%) VXA (%) Reglerfel (%) 
Maximalt värde 55,0 48,3 3,0 
Minsta värde 46,3 42,0 -3,3 
Standardavvikelse 1,3 0,8   
Medelvärde 51,1 45,0 0,0 

4.2.4.3 Diskussion 
Kretsen hade före optimering stora problem med att hålla nivån. Nivån låg ofta och svängde 
mellan full och tom tank. Optimeringen av regulatorn har av vad som hittills setts tagit bort 
detta beteende. Statistiken i Tabell 4.20 och 4.21 visar också på att nivån nu är stabilare. Då 
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ventilen nu arbetar inom ett mindre område kommer nog störningarna från denna krets att 
minskas dit färskångskondensatet kommer. 
 
Statistiken visar på en jämnare nivå i återkokaren, vilket borde leda till en jämnare 
kondensering av ånga inuti återkokaren. Det i sin tur borde leda till att det kondensat som är i 
återkokaren för att förångas kommer att förångas jämnare. En jämnare förångning leder till att 
Stripper 3 och framför allt ångorna ut från Stripper 3 blir jämnare. 
 
Ventilen har ett ganska stort glapp och kretsen skulle fungera bättre om detta glapp kunde 
minskas. 

4.2.5 054L015 Nivå refluxkärl till Stripper 3 

4.2.5.1 Kretsbeskrivning 
Kretsen 054L015 reglerar nivån på kondensatet i refluxkärlet. Det kondensat som kommer till 
refluxkärlet är den ånga som kondenserar i trimkondensorn (054T036) och lutförvärmaren 
(054T036), samt den gas från Stripper 3 som kondenserar i effekt 2 i Indunstning 3. Nivån i 
refluxkärlet mäts i procent, i intervallet mellan 0 och 100 %. Regulatorn samplas med en 
samplingstid av 1 sekund. Ingen av signalerna mellan regulatorn och processen manipuleras. 
 
Nivån i kretsen regleras genom att regulatorn styr hur mycket kondensat som skall lämna 
refluxkärlet. Nivån är inte viktig utan refluxkärlet kan ses som en bufferttank. Det kondensat 
som lämnar refluxkärlet pumpas tillbaka till toppen av Stripper 3. Därför är det önskvärt att 
detta flöde är så jämnt som möjligt. Före optimering har PI-regulatorn en förstärkning på 0,6 
och en integreringstid på 50 sekunder. I Figur 4.31 ses processchemat som berör just denna 
krets och i Figur 3.4 ses hela processchemat för Stripper 3. 
 

 
Figur 4.31 Figuren visar processchemat för refluxkärlet. 

4.2.5.2 Resultat 
För att ta fram en processmodell för denna integrerande krets görs och jämförs 7 stegsvar. 
Arbetspunkterna för stegsvaren varierar mellan 23 och 55 %. Under försöken är ventilens läge 
mellan 36 och 50 % öppen. 
 
Bruset på signalerna och störningarna på processen bedöms inte störa framtagningen av 
processmodellen. Test av ventilen visar att glappet i ventilen är 1 till 2 %. Analys av 
modellparametrar i Dur ger mellan stegsvaren liknande resultat för hastighetsförstärkningen 
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och för dödtiden. Resultatet ger en processmodell med en hastighetsförstärkning på -5,7*10-2 
per sekund och en dödtid på 2,5 sekunder. Figur 4.32 visar stegsvaret för processen och för 
den skattade modellen. Lambda väljs till 32 sekunder. Detta Lambda fås med en 
Lambdafaktor på 0,9. Dessa värden ger i Dur en regulator med en förstärkning på 0,95 och en 
integreringstid på 67 sekunder. 
 
 

 
Figur 4.32 Den övre kurvan visar processens stegsvar (blå) och den skattade modellens stegsvar (röd). Den 
nedre kurvan visar steget för styrsignalen.  
 
Jämförelse mellan nya och gamla regulatorn görs grafiskt över 500 sekunder vid en 
börvärdesförändring, samt genom jämförelse av statistik beräknat under 1 dygn i normal drift. 
Figur 4.33 visar hur den gamla och hur den optimerade regulatorn arbetar vid en 
börvärdesförändring. Den gamla regulatorn har en börvärdesförändring från en nivå på 26 % 
till 32 % och den optimerade regulatorn har en börvärdesförändring från en nivå på 32 % till 
25 %. Figuren visar även hur processen reagerar på regulatorns utsignal. 
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Figur 4.33 Till vänster den gamla regulatorn med en börvärdesförändring från 26 % till 32 % och till 
höger den optimerade regulatorn med en börvärdesförändring från 32 % till 25 %. De övre graferna 
visar processens nivå och de nedre graferna regulatorns utsignal. 
 
Före optimering är standardavvikelsen för nivån 1,0 % och standardavvikelsen för regulatorns 
utsignal 1,6 %. Reglerfelet på nivån varierar mellan -4,5 och 7,2 % och medelfelet ligger på 
0,0 %. All statistik för regulatorn före optimering är sammanställd i Tabell 4.22.   
 
Tabell 4.22 Tabellen visar beräknad statistik för kretsen före optimering, börvärdet på nivån är 26 %. 
Regulatorns parametrar är Kp=0,6 och TN=50 sekunder. Beräkningen är under en tid av 1 dygn i normal 
drift.   
  VYA (%) VXA (%) Reglerfel (%) 
Maximalt värde 48,9 33,2 7,2 
Minsta värde 34,7 21,5 -4,5 
Standardavvikelse 1,6 1,0   
Medelvärde 42,3 26,0 0,0 
 
Efter optimering är standardavvikelsen för nivån 3,0 % och standardavvikelsen för 
regulatorns utsignal 3,0 %. Reglerfelet på nivån varierar mellan -8,7 och 11,6 % och 
medelfelet ligger på 0,0 %. All statistik för regulatorn efter optimering är sammanställd i 
Tabell 4.23.   
 
Tabell 4.23 Tabellen visar beräknad statistik för kretsen efter optimering, börvärdet på nivån är 26 %. 
Regulatorns parametrar är Kp=0,95 och TN=67 sekunder. Beräkningen är under en tid av 1 dygn i normal 
drift.   
  VYA (%) VXA (%) Reglerfel (%) 
Maximalt värde 48,4 37,6 11,6 
Minsta värde 30,0 17,3 -8,7 
Standardavvikelse 3,0 3,0   
Medelvärde 37,9 26,0 0,0 

4.2.5.3 Diskussion 
Efter optimering visar statistiken att nivån rör sig över ett litet större område än tidigare. 
Området är ungefär börvärdet plus minus 10 % vilket är klart godkänt för denna bufferttank. 
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Regulatorns förstärkning är större efter optimering och det gör att ventilen kan arbeta mera, 
vilket syns vid börvärdesförändringarna i Figur 4.33. I figuren ses även att kretsen utsätts för 
störningar. Dessa störningar medför att den optimerade regulatorn arbetar mycket, vilket syns 
i statistiken där standardavvikelsen har ökat. Detta är ett problem som löser sig då 
störningarna minskas. I Figur 4.33, både för den gamla och den optimerade regulatorn, 
förekommer kraftiga störningar hos nivån. Dessa störningar ser ut som toppar och beror 
troligen på att kondenseringen sker ojämnt i någon av kondensorerna. En hastig ökning av 
inflödet som sedan hastigt upphör skulle kunna ge detta beteende hos nivån.   
 
Resonemanget som fördes om pumptanken (058L111) att det kanske vore bättre att leda 
tillbaka kondensatet till tanken för orent kondensat, gäller även här. Här är risken att 
störningar från kondensatorerna, trimkondensorn och lutförvärmaren, stör nivån i refluxkärlet 
som stör Stripper 3 och gasflödet till kondensatorerna. Därmed är cirkeln sluten och kretsarna 
kan ligga och störa varandra och sig själv. Det är också möjligt att en multivariabel regulator 
[14] skulle kunna lösa detta problem utan fysisk ombyggnad av anläggningen. 

4.2.6 054L014 Nivå Stripper 3 

4.2.6.1 Kretsbeskrivning 
Kretsen 054L014 reglerar nivån på kondensatet i botten av Stripper 3. Kondensatet som 
kommer till botten är det kondensat som kommer från tanken för orent kondensat (054F051) 
och refluxkärlet (054L015) som inte har förångats i Stripper 3. Nivån i Stripper 3 mäts i 
procent, i intervallet mellan 0 och 100 %. Regulatorn samplas med en samplingstid av 1 
sekund. Ingen av signalerna mellan regulatorn och processen manipuleras. 
 
Nivån i kretsen regleras genom att regulatorn styr hur mycket kondensat som skall skickas 
tillbaka till fabriken som rent kondensat. En del av det flöde som går från Stripper 3 går till 
återkokaren, för att förångas och gå tillbaka till Stripper 3 som drivånga. Nivån bör vara jämn, 
men det är inte viktig att den hålls konstant hela tiden. Kondensatet som går tillbaka till 
fabriken värmeväxlas med det flöde av orent kondensat som går till Stripper 3 (054F051), 
varför ett jämt flöde är önskvärt för att värmeväxlaren skall fundera optimalt och flödet till 
Stripper 3 inte skall störas. Börvärdet på nivån bestäms manuellt av operatören och ändras 
sällan. Före optimering har PI-regulatorn en förstärkning på 0,6 och en integrationstid på 50 
sekunder.  
 

 
Figur 4.34 Figuren visar processchemat för nivån i Stripper 3. 
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4.2.6.2 Resultat 
För att ta fram en processmodell för denna integrerande krets görs och jämförs 6 stegsvar. 
Arbetspunkterna för stegsvaren varierar mellan 29 och 44 %. Under försöken är ventilens läge 
mellan 30 och 52 % öppen. 
 
Bruset på signalerna och störningarna på processen bedöms inte störa framtagningen av 
processmodellen. Test av ventilen visar att glappet i ventilen är cirka 2 %. Analys av 
modellparametrar i Dur ger liknande resultat för de olika stegsvaren. Resultatet av analysen 
ger en processmodell med en hastighetsförstärkning på -1,3*10-2 per sekund och en dödtid på 
4,25 sekunder. Figur 4.35 visar stegsvaret för processen och för den skattade modellen. Då det 
är viktigt att nivån i Stripper 3 är rätt väljs Lambda till 78 sekunder, vilket motsvaras av en 
Lambdafaktor på 0,5. Dessa värden ger i Dur en regulator med förstärkningen 1,85 och 
integrationstiden 159 sekunder.  
 

 
Figur 4.35 Den övre kurvan visar processens stegsvar (blå) och den skattade modellens stegsvar (röd). Den 
nedre kurvan visar steget för styrsignalen.  
 
Jämförelse mellan nya och gamla regulatorn görs grafiskt över 500 sekunder vid en 
börvärdesförändring, samt genom jämförelse av statistik beräknat under 1 dygn i normal drift. 
Figur 4.36 visar hur den gamla och hur den optimerade regulatorn arbetar vid en 
börvärdesförändring. Den gamla regulatorn har en börvärdesförändring från en nivå på 34 % 
till 42 % och den optimerade regulatorn har en börvärdesförändring från en nivå på 42 % till 
34 %. Figuren visar även hur processen reagerar på regulatorns utsignal. 
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Figur 4.36 Till vänster den gamla regulatorn med en börvärdesförändring från 34 % till 42 % och till 
höger den optimerade regulatorn med en börvärdesförändring från 42 % till 34 %. De övre graferna 
visar processens nivå och de nedre graferna regulatorns utsignal. 
 
Före optimering är standardavvikelsen för nivån 0,51 % och standardavvikelsen för 
regulatorns utsignal 2,3 %. Reglerfelet på nivån varierar mellan -2,5 och 3,7 % och medelfelet 
ligger på 0,0 %. All statistik för regulatorn före optimering är sammanställd i Tabell 4.24.   
 
Tabell 4.24 Tabellen visar beräknad statistik för kretsen före optimering, börvärdet på nivån är 35 %. 
Regulatorns parametrar är Kp=0,6 och TN=50 sekunder. Beräkningen är under en tid av 1 dygn i normal 
drift.   
  VYA (%) VXA (%) Reglerfel (%) 
Maximalt värde 33,5 38,7 3,7 
Minsta värde 21,9 32,5 -2,5 
Standardavvikelse 2,3 0,51   
Medelvärde 28,7 35,0 0,0 
 
Efter optimering är standardavvikelsen för nivån 0,58 % och standardavvikelsen för 
regulatorns utsignal 2,1 %. Reglerfelet på nivån varierar mellan -2,5 och 3,2 % och medelfelet 
ligger på 0,0 %. All statistik för regulatorn efter optimering är sammanställd i Tabell 4.25.   
 
Tabell 4.25 Tabellen visar beräknad statistik för kretsen efter optimering, börvärdet på nivån är 35 %. 
Regulatorns parametrar är Kp=1,85 och TN=159 sekunder. Beräkningen är under en tid av 1 dygn i 
normal drift.   
  VYA (%) VXA (%) Reglerfel (%) 
Maximalt värde 32,2 38,2 3,2 
Minsta värde 21,9 32,5 -2,5 
Standardavvikelse 2,1 0,58   
Medelvärde 25,6 35,0 0,0 

4.2.6.3 Diskussion 
Kretsen håller enligt statistiken ungefär samma prestanda efter som före optimeringen. I Figur 
4.36 syns tydligt att den optimerade regulatorn arbetar med större ventilutslag vid 
börvärdesförändringen. Detta medför att kretsen hinner parera för större laständringar, än vad 
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den gamla regulatorn hinner med. Standardavvikelsen för regulatorns utsignal är mindre med 
den optimerade regulatorn, vilket är bra då detta medför att ventilen arbetar mindre under 
normal drift. 

4.2.7 054T036 Temperatur gas efter trimkondensor 

4.2.7.1 Kretsbeskrivning 
Kretsen 054T036 reglerar temperaturen på gasen som går från Stripper 3 till 
metanolkolonnen. Temperaturen mäts i grader Celsius, i intervallet mellan 0 och 150 oC. 
Regulatorn samplas med en samplingstid av 1 sekund. Insignalen manipuleras inte mellan 
mätning och regulator. Regulatorn är uppdelad i två separata regulatorer. Den första 
(054T036) styr hur mycket vatten som skall kylas i trimkondensorn. Den andra (054T036.2) 
styr hur mycket lut som skall kyla gasen i lutförvärmaren.   
 
Temperaturmätningen sitter mellan trimkondensorn och metanolkolonnen. Gasen som 
kommer till temperatursensorn är den gas som kommer från Stripper 3 men som inte har 
kondenserats i trimkondensorn, lutförvärmaren eller effekt 2 i Indundstning 3. Anledningen 
att kylningen är uppdelad på två enheter är att spara energi genom att värma upp lut, som 
annars skulle behöva värmas upp på annat sätt. Parallellt arbetar trimkondensorn som kyler 
gasen med råvatten. Vattnet pumpas runt i en slinga och när ventilen öppnas släpps det 
uppvärmda vattnet ut och kallt vatten kommer in. Den första regulatorn (054T036) skickar 
regleravvikelsen till den andra regulatorn (054T036.2).  
 
Den gas som kondenserar i trimkondensorn eller lutförvärmaren rinner ner i refluxkärlet 
(054L015), varför jämn kondensering är önskvärt. Kondenseras för lite av vattenångan av i 
kondensatorerna finns risken att flödet till metanolkolonnen är större än vad metanolkolonnen 
klarar av. Variationer i temperaturen kommer direkt att påverka trycket (054P026). 
Kondenseringen sker optimalt efter en viss tryck- och temperaturkurva, därför är det önskvärt 
att temperaturen är konstant.   
 
Före optimering har första PI-regulatorn (054T036) en förstärkning på 1,70 och en 
integreringstid på 180 sekunder, den andra (054T036.2) en förstärkning på 0,8 och en 
integreringstid på 330 sekunder. I Figur 4.37 ses processchemat som berör just denna krets 
och i Figur 3.4 ses hela processchemat för Stripper 3.  
 

 
Figur 4.37 Figuren visar processchemat för reglering av temperaturen på gasen från Stripper 3. 
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4.2.7.2 Resultat 
Regulatorerna till denna krets testas var för sig, genom att den ena ventilen är stilla medan 
stegsvar görs på den andra. Stegsvar med 054T036.2 ses i Figur 4.38. När ventilen stängs ska 
mer lut gå genom lutförvärmaren och gasen därmed kylas och vice versa.  
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Figur 4.38 Figuren visar stegsvar för 054T036.2, ventil 054T036.1 är stilla. Övre grafen visar 
temperaturen och den nedre grafen regulatorns utsignal. 
 
I Figur 4.38 verkar det som om temperaturen inte reagerar på regulatorns utsignal. Dessutom 
är ventilen nästan helt öppen vilket gör att mycket av luten aldrig går in i lutförvärmaren. Från 
tiden 9150 till tiden 9450, det vill säga på 300 sekunder, ändras regulatorns utsignal från 92 % 
till 60 %. Under denna tid går temperaturen från 96 oC till 96,3 oC. Optisk kontroll av ventilen 
visar att ventilen arbetar. Kontroll av lutens temperatur ute i fabriken visar att den är över 100 
oC. 
 
Vid stegförändringar på ventilen för att kyla med vatten upptäcks att gasflödet mot 
metanolkolonnen minskar till noll så fort ventilen öppnas. Då ventilen stängs uppkommer 
bara små förändringar i gasflödet. 
 
På grund av att gasflödet går ner till noll så fort trimkondensorn börjar kyla går det inte att ta 
fram en processmodell. Därför avbryts försöket där för att kontrollera hur problemet kan 
lösas.  

4.2.7.3 Diskussion 
Ventilen som reglerar hur mycket lut som skall gå genom lutförvärmaren verkar inte ha så 
stor påverkan på gasens temperatur. Temperaturen på luten bör kontrolleras fler gånger och 
om den konsekvent ligger över gasens önskade temperatur bör ventilen ställas i fast läge. 
Eftersom den då inte kyler gasen utan mer agerar som en störning på gasens temperatur. 
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I Smurfit Kappas informationssystem är kretsen uppbyggd så att ventilen för luten ska arbeta i 
första hand och då den inte räcker till skall ventilen för vattnet hjälpa till. I styrsystemet är 
kretsen uppbyggd så att båda ventilerna arbetar parallellt. Resultatet blir att det inte går att 
styra så att luten värms i första hand, vilket visade sig vid försöken med stegsvaren då 
ventilen för lutet var nästan helt öppen. Då ventilen är öppen går luten förbi lutförvärmaren 
istället för genom. Systemet bör byggas om så att ventilen för luten arbetar i första hand, för 
att ta vara på energin från gasen i luten.  
 
Problemet med att kyla gasen med vattnet i trimkondensorn kan nog bara lösas genom att 
bygga om kretsen. Kretsen fungerar nu genom att vatten pumpas runt i en slinga. Vattnet 
värms upp och då det blir för varmt öppnar ventilen och släpper ut vatten från slingan, vilket 
medför att det blir plats för nytt kallt vatten. Vattnet i slingan är enligt Smurfit Kappas 
dokumentation 45 oC i normal drift. Råvattnet var vid körningen 2 oC.  
 
När ventilen öppnar så trycks råvatten in i slingan med högt tryck. Temperaturen på vattnet i 
slingan sänks då mest troligt flera grader, vilket medför att all gas som kommer till 
trimkondensorn kondenserar. Denna teori kan även förklara de spetsiga toppar som finns i 
refluxkärlet, se Figur 4.33. När all gas kondenserar blir flödet till metanolkolonnen noll. Så 
länge flödet på gasen är noll kommer temperaturgivaren att kylas ner av omgivningen. 
Regulatorn kommer att försöka parera för detta och när gasen sedan kommer igen kommer 
temperaturgivaren att visa en ökning av flera grader på någon sekund. 
 
För att slippa att vattnet sjunker flera grader då ventilen öppnas, bör kretsen byggas om. En 
lösning kan vara att mata kretsen med ljumvatten direkt. Fördelarna med det är många. 
Vattnet som kommer till kretsen skulle ha jämnare temperatur. Råvattnet följer temperaturen i 
älven och kan variera från någon plus grad på vintern till ungefär plus 20 grader på 
sommaren. En annan fördel är att slingan som pumpar runt vatten eventuellt skulle kunna tas 
bort, därmed skulle energi från en pump sparas. Då ljumvattnet håller samma temperatur året 
om skulle kretsen ha samma processförstärkning sommar som vinter. De stora 
temperatursänkningarna borde försvinna då kretsen hela tiden matas med samma temperatur 
på vattnet.     
 
Gasflödet från Stripper 3 är oftast med än dubbelt så stort som flödet från Stripper 2, de stora 
störningarna som blir i gasflödet från Stripper 3 är därför viktiga att få bort. Variationerna i 
gasflödet kommer förmodligen att störa metanolkolonnen väldigt mycket. 

4.2.8 054P026 Tryck gas efter trimkondensor 
Trycket mäts vid samma ställe som där gasens temperatur (054T036) mäts. Trycket påverkas 
väldigt mycket av vilken temperatur gasen har. Därför bedöms inte en bra processmodell för 
trycket kunna tas fram innan problemet med temperaturen är löst. För denna krets gäller 
samma resonemang som för tycket på gasen från Stripper 2 (058P113) att en multivariabel 
regulator skulle vara bra. 
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4.3 Metanol och terpentin 
Avsnittet behandlar kretsarna som berör processflödets väg från metanolkolonnen till och med 
flödet ut från metanoltanken.   

4.3.1 058T135 Temperatur topp metanolkolonn 

4.3.1.1 Kretsbeskrivning 
Kretsen 058T135 reglerar temperaturen på det gasflöde som lämnar metanolkolonnen i toppen 
av partialkondensorn. Temperaturen mäts i grader Celsius och mäts i intervallet mellan 0 och 
100 oC. Regulatorn samplas med en samplingstid av 1 sekund. Ingen av signalerna mellan 
regulatorn och processen manipuleras. 
 
Temperaturen på gaserna styrs genom att reglera den mängd vatten som kommer till 
partialkondensorn för att kyla. Kretsens uppgift är att hålla temperaturen så nära ovanför 
metanolens kokpunkt som det går. Är temperaturen nära men över kokpunkten kondenserar 
alla gaser förutom metanolen samt de okondenserbara gaserna. Utvinningen av metanol blir 
då så ren som den kan bli. Går temperaturen under metanolens kokpunkt kommer i princip 
alla gaser att kondensera och flöden samt tryck i, till och från metanolkolonnen störs kraftigt. 
Före optimering har PI-regulatorn en förstärkning på 2,50 och en integrationstid på 120 
sekunder. I Figur 4.39 ses processchemat som berör just denna krets och i Figur 3.5 ses hela 
processchemat för metanol och terpentin. 
 

 
Figur 4.39 Figuren visar processflödet för temperaturen på gasen från metanolkolonnen. 

4.3.1.2 Resultat 
För att ta fram en processmodell för denna självreglerande krets görs och jämförs 43 stegsvar. 
Arbetspunkterna för stegsvaren varierar mellan 65 och 75 grader.  Under försöken är ventilens 
läge mellan 26 och 40 % öppen. 
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Bruset på signalerna bedöms inte störa framtagningen av processmodellen. Kretsen utsätts 
däremot för stora störningar och temperaturen varierar flera grader då ventilerna är stilla. 
Dessa stora variationer på temperaturen kan påverka resultatet hos processmodellen och gör 
ett test av ventilglappet svårt. Kontroll av stegsvaren ger att processens svar ser ut att vara av 
andra ordningen, se Figur 4.40. Processen identifieras därför i MATLABs GUI Ident som en 
andra ordningens process med tidsfördröjning. Processmodellens parametrar varierar mellan 
de olika stegsvaren. Speciellt stora skillnader finns mellan steg för att kyla gasen och steg för 
att göra gasen varmare. Processmodellen beräknas genom ett medelvärde av alla stegsvar, där 
temperaturen skall ökas.  Det ger en processmodell med processförstärkning lika med -0,73, 
en tidskonstant lika med 11 sekunder, en tidskonstant lika med 85 sekunder och en 
tidsfördröjning lika med 6.5 sekunder. Figur 4.41 jämför hur processmodellens stegsvar följer 
ett av de från processen uppmätta stegsvaren. 
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Figur 4.40 Den övre bilden visar hur processen reagerar på steget på regulatorns utsignal som ses i den 
nedre bilden. 
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Figur 4.41 Figuren visar processens (svart) och den skattade modellens (blå) reaktion vid ett steg i 
regulatorns utsignal. 
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För att ge denna andra ordningens process en bättre temperaturreglering, väljs här att beräkna 
en PID-regulator. Med hjälp av MATLAB ltiview kontrolleras olika polplaceringar för det 
slutna systemet. Regulatorn får en förstärkning på 6,5 en integrationstid på 96 sekunder samt 
en deriveringstid på 6,5 sekunder.  
 
Jämförelse mellan nya och gamla regulatorn görs grafiskt över 500 sekunder vid en 
börvärdesförändring, samt genom jämförelse av statistik beräknat under 6 timmar i normal 
drift. Figur 4.42 visar hur den gamla och hur den optimerade regulatorn arbetar för att hålla 
temperaturen vid 66 oC och hur processen reagerar på regulatorns utsignal. 
 

 
Figur 4.42 Till vänster den gamla regulatorn och till höger den optimerade regulatorn, båda arbetar för 
att hålla temperaturen på 66 oC. De övre graferna visar processens temperatur och de nedre graferna 
regulatorns utsignal.   
 
Före optimering är standardavvikelsen för temperaturen 1,3 oC och standardavvikelsen för 
regulatorns utsignal 4,1 %. Reglerfelet på temperaturen varierar mellan -9,0 och 5,6 oC och 
medelfelet ligger på 0,0 oC. All statistik för regulatorn före optimering är sammanställd i 
Tabell 4.26. Statistiken är hämtad då regulatorn lyckas hålla temperaturen på ett representativt 
sätt. Det finns gott om tillfällen då temperaturen svänger mycket mer, men även tillfällen då 
den är stabilare. Under de 6 timmar som statistiken är tagen ifrån är temperaturen under 
metanolens kokpunkt totalt 22 gånger, vilket är långt ifrån godkänt.     
 
Tabell 4.26 Tabellen visar beräknad statistik för kretsen före optimering, börvärdet på temperaturen är 
66 oC. Regulatorns parametrar är Kp=2,5 och TN=120 sekunder. Beräkningen är under en tid av 6 timmar 
i normal drift.   
  VYA (%) VXA (oC) Reglerfel (oC) 
Maximalt värde 39,8 75,0 5,6 
Minsta värde 7,0 60,5 -9,0 
Standardavvikelse 4,1 1,3   
Medelvärde 29,5 66,0 0,0 
 
Efter optimering är standardavvikelsen för temperaturen 0,4 oC och standardavvikelsen för 
regulatorns utsignal 2,3 %. Reglerfelet på temperaturen varierar mellan -1,2 och 1,4 oC och 
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medelfelet ligger på 0,0 oC. All statistik för regulatorn efter optimering är sammanställd i 
Tabell 4.27.   
 
Tabell 4.27 Tabellen visar beräknad statistik för kretsen efter optimering, börvärdet på temperaturen är 
66 oC. Regulatorns parametrar är Kp=6,5, TN=96 sekunder och TV=5 sekunder. Beräkningen är under en 
tid av 1 dygn i normal drift.   

  VYA (%) VXA (oC) Reglerfel (oC) 
Maximalt värde 45,7 67,2 1,4 
Minsta värde 30,7 64,6 -1,2 
Standardavvikelse 2,3 0,4   
Medelvärde 38,3 66,0 0,0 

4.3.1.3 Diskussion 
Framtagandet av processmodellen för denna krets var mycket svårt. Skillnader mellan 
resultatet av alla stegsvar gör det svårt att ta fram en bra modell. Att resultatet skiljer sig mer 
mellan steg för att öka gasens temperatur och för att kyla gasen, borde påverka resultatet av 
regleringen. I ett första försök att beräkna regulatorn används medelvärdet på alla stegsvar. 
Resultatet av det blev att temperaturen inte klarade att hålla sig ovanför metanolens kokpunkt. 
Därför beräknades en ny regulator från de steg där gasens temperatur ökas. De skillnader som 
finns mellan stegsvaren är troligen anledningen att processmodellen avviker från det uppmätta 
steget i Figur 4.41.  
 
Denna krets skulle fungera mycket bättre om flödena till metanolkolonnen var jämnare. 
Därför är det bra att göra om trimningen då flödet från Stripper 3 är stabilare. Både Figur 4.42 
och statistiken i tabellerna 4.26 och 4.27 visar på att temperaturen varierar mindre efter 
optimering. Det medför att börvärdet på temperaturen kan ligga närmare kokpunkten utan att 
temperaturen går under kokpunkten. En lägre temperatur här borde medföra att mer ånga 
kondenserar och att metanolen blir mer koncentrerad.  
 
Före optimering var temperaturen ofta under metanolens kokpunkt. Under de 6 timmar då 
statistiken beräknas var temperaturen under metanolens kokpunkt 22 gånger. Varje gång 
temperaturen blir för låg kondenserar all metanol och följer då med kondensatet till 
terpentindekantören. Där fungerar metanolen som ett lösningsmedel och gör så att terpentinet 
inte kan skikta sig från vattnet. Efter optimering klarar temperaturen att hålla sig över 
kokpunkten.   

4.3.2 058L116 Nivå metanolkolonn 

4.3.2.1 Kretsbeskrivning 
Kretsen 058L116 reglerar nivån på kondensatet i metanolkolonnen. Kondensatet som kommer 
till botten av metanolkolonnen är den gas från Stripper 2 och Stripper 3 som har kondenserat i 
partialkondensorn. Nivån i metanolkolonnen mäts i procent, i intervallet mellan 0 och 100 %. 
Regulatorn samplas med en samplingstid av 1 sekund. Ingen av signalerna mellan regulatorn 
och processen manipuleras. 
 
Nivån i kretsen regleras genom att regulatorn styr hur mycket kondensat som skall lämna 
metanolkolonnen. Nivån på kondensatet är inte viktig utan kan ses som en bufferttank. Det 
kondensat som lämnar metanolkolonnen pumpas via terpentindekantören tillbaka till tanken 
för orent kondensat. Det är därför önskvärt att ventilen gör långsamma rörelser för att inte 
störa avskiljningen av terpentin i dekantören. Före optimering har PI-regulatorn en 
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förstärkning på 10 och en integreringstid på 22 sekunder. I Figur 4.42 ses processchemat som 
berör just denna krets och i Figur 3.5 ses hela processchemat för metanol och terpentin. 
 

 
Figur 4.42 Figuren visar processchemat för nivån i metanolkolonnen. 

4.3.2.2 Resultat 
För att ta fram en processmodell för denna integrerande krets görs och jämförs 12 stegsvar. 
Arbetspunkterna för stegsvaren varierar mellan 28 och 33 %. Under försöken är ventilens läge 
mellan 25 och 38 % öppen. 
 
Bruset på signalerna eller störningar på processen bedöms inte störa framtagningen av 
processmodellen. Test av ventilen visar att glappet i ventilen är 1 till 2 %. Analys av 
modellparametrar i Dur ger mellan stegsvaren liknande resultat för hastighetsförstärkningen 
och för dödtiden. Resultatet ger en processmodell med en hastighetsförstärkning på -1,4*10-2 
per sekund och en dödtid på 3 sekunder. Figur 4.43 visar stegsvaret för processen och för den 
skattade modellen. Lambda väljs till 71 sekunder. Detta Lambda fås med en Lambdafaktor på 
0,5. Dessa värden ger i Dur en regulator med en förstärkning på 1,88 och en integreringstid på 
145 sekunder. 
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Figur 4.43 Den övre kurvan visar processens stegsvar (blå) och den skattade modellens stegsvar (röd). Den 
nedre kurvan visar steget för styrsignalen.  
 
Jämförelse mellan nya och gamla regulatorn görs grafiskt över 550 sekunder vid en 
börvärdesförändring, samt genom jämförelse av statistik beräknat under 1 dygn i normal drift. 
Figur 4.44 visar hur den gamla och hur den optimerade regulatorn arbetar vid en 
börvärdesförändring. Den gamla regulatorn har en börvärdesförändring från en nivå på 30 % 
till 35 % och den optimerade regulatorn har en börvärdesförändring från en nivå på 35 % till 
30 %. Figuren visar även hur processen reagerar på regulatorns utsignal. 
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Figur 4.44 Till vänster den gamla regulatorn med en börvärdesförändring från 30 % till 35 % och till 
höger den optimerade regulatorn med en börvärdesförändring från 35 % till 30 %. De övre graferna 
visar processens nivå och de nedre graferna regulatorns utsignal. 
 
Före optimering är standardavvikelsen för nivån 0,12 % och standardavvikelsen för 
regulatorns utsignal 1,6 %. Reglerfelet på nivån varierar mellan -0,4 och 0,4 % och medelfelet 
ligger på 0,0 %. All statistik för regulatorn före optimering är sammanställd i Tabell 4.28.   
 
Tabell 4.28 Tabellen visar beräknad statistik för kretsen före optimering, börvärdet på nivån är 22 %. 
Regulatorns parametrar är Kp=10 och TN=22 sekunder. Beräkningen är under en tid av 1 dygn i normal 
drift.   

  VYA (%) VXA (%) Reglerfel (%) 
Maximalt värde 42,1 22,4 0,4 
Minsta värde 25,5 21,6 -0,4 
Standardavvikelse 1,6 0,12   
Medelvärde 33,2 22,0 0,0 

 
Efter optimering är standardavvikelsen för nivån 1,16 % och standardavvikelsen för 
regulatorns utsignal 2,8 %. Reglerfelet på nivån varierar mellan -4,0 och 4,2 % och medelfelet 
ligger på 0,0 %. All statistik för regulatorn efter optimering är sammanställd i Tabell 4.29.   
 
Tabell 4.29 Tabellen visar beräknad statistik för kretsen efter optimering, börvärdet på nivån är 30 %. 
Regulatorns parametrar är Kp=1,88 och TN=145 sekunder. Beräkningen är under en tid av 1 dygn i 
normal drift.   

  VYA (%) VXA (%) Reglerfel (%) 
Maximalt värde 47,9 34,2 4,2 
Minsta värde 29,3 26,0 -4,0 
Standardavvikelse 2,8 1,16   
Medelvärde 35,9 30,0 0,0 

4.3.2.3 Diskussion 
Efter optimering är reglerfelet på nivån större än det var före. Detta borde betyda att ventilen 
arbetar försiktigare och att flödet ut från metanolkolonnen är jämnare. I Figur 4.44 kan ses att 
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regulatorns utsignal arbetar försiktigare vid börvärdesförändringen. Detta gör förhoppningsvis 
att flödet genom terpentindekantören är jämnare och att avskiljningen där fungerar bättre.  

4.3.3 058T117 Temperatur efter slutkylare 

4.3.3.1 Kretsbeskrivning 
Kretsen 058T117 reglerar temperaturen på det flöde som har kondenserats i slutkylaren. 
Temperaturen mäts i grader Celsius och mäts i intervallet mellan 0 och 100 oC. Regulatorn 
samplas med en samplingstid av 1 sekund. Ingen av signalerna mellan regulatorn och 
processen manipuleras. 
 
Temperaturen på kondensatet styrs genom att reglera den mängd vatten som kommer till 
slutkylaren för att kyla. Kretsens uppgift är att se till att all kondenserbar gas som kommer 
från metanolkolonnen kondenseras i slutkylaren. Därför är det inte viktigt att temperaturen är 
konstant, utan att den alltid är under 50 oC. Kondensatet går sedan till metanoltanken. Före 
optimering har PI-regulatorn en förstärkning på 0,77 och en integrationstid på 120 sekunder. I 
Figur 4.45 ses processchemat som berör just denna krets och i Figur 3.5 ses hela 
processchemat för metanol och terpentin. 
 

 
Figur 4.45 Figuren visar processflödet för temperaturen på kondensatet efter slutkylaren.  

4.3.3.2 Resultat 
För att ta fram en processmodell för denna självreglerande krets görs ett antal försök med 
stegsvar. Störningarna på kretsen är dock stora och gör att det är svårt att ta fram en modell. 
Figur 4.46 visar några stegsvar för processen och stegen i regulatorns utsignal.  
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Figur 4.46 Försöksserie med stegsvar på temperaturen för kondensatet efter slutkylaren. 
 
I Figur 4.46 går det att se att under cirka 1000 sekunder då ventilen är stilla på 16 % ändras 
temperaturen från ungefär 35 oC till ungefär 17 oC. Ventilen ändras sedan successivt till 7 %, 
vilket får temperaturen att återgå till ungefär 33 oC.   
 
Statistiken för kretsen kontrolleras under 6 timmar. Standardavvikelsen för temperaturen är 
4,7 oC och standardavvikelsen för regulatorns utsignal 7,6 %. Reglerfelet på nivån varierar 
mellan -10,9 och 15,6 oC och medelfelet ligger på 0,3 oC. All statistik för regulatorn är 
sammanställd i Tabell 4.30.   
 
Tabell 4.30 Tabellen visar beräknad statistik för kretsen före optimering, börvärdet på nivån är 23 oC. 
Regulatorns parametrar är Kp=0,77 och TN=120 sekunder. Beräkningen är under en tid av 1 dygn i 
normal drift.   

  VYA (%) VXA (oC) Reglerfel (oC) 
Maximalt värde 38,0 33,9 15,6 
Minsta värde 0,0 7,4 -10,9 
Standardavvikelse 7,6 4,7   
Medelvärde 15,0 22,7 0,3 

4.3.3.3 Diskussion 
Kretsen utsätts för stora störningar från metanolkolonnen. Detta beror troligen både på att 
temperaturen och flödet från metanolkolonnen varierar. Under försöket då ventilen är helt 
stilla ändras temperaturen nästan 20 oC. I Figur 4.46 kan ses att temperaturen också ligger och 
svänger med kortare svängningar hela tiden. Statistiken visar att temperaturen hela tiden är 
under 50 oC och klarar därför kravet. Framtagandet av en bra processmodell är svårt då 
störningarna hela tiden påverkar temperaturen. Därför bör flödet och temperaturen från 
metanolkolonnen stabiliseras innan denna krets optimeras. 
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4.3.4 058L119 Nivå metanoltank 
Denna krets som skall reglera nivån i metanoltanken används inte idag. Operatörerna 
bestämmer genom brännkammare 50 hur stort flödet skall vara från metanoltanken till 
brännkammaren. Ventilen för denna krets står därför alltid helt öppen. Då kretsen inte 
används idag, optimeras den inte i detta examensarbete. 

4.3.5 058T173 Temperatur kondensat till dekantör 
Denna krets skall kyla det kondensat som lämnar metanolkolonnen innan det kommer till 
terpentindekantören. Idag används inte kretsen som hela tiden har ventilen helt stängd. Då 
kretsen inte används idag, optimeras den inte i detta examensarbete.    

4.3.6 058L174 Nivå terpentindekantör 
Denna krets skall reglera nivån på terpentinet som finns i dekantören. Kretsen har idag 
problem med mätningen av nivån och ventilen ligger i ett fast läge. Då regulatorn inte 
används idag, optimeras den heller inte i detta examensarbete.    

4.3.7 058P118 Undertryck gas från metanolbearbetning 
Denna krets utsätts för samma störningar som temperaturen efter slutkylaren (058T117). 
Därför bedöms inte denna krets kunna optimeras innan temperaturen och flödet på gasen från 
metanolkolonnen har stabiliserats. 
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5 Slutsatser och fortsatt arbete 
Stipper 2 har optimerats och flöde, tryck och temperatur är idag stabilare än vad de var före 
optimering. Det som bör åtgärdas i första hand är läckaget som finns i värmeväxlaren. 
Läckaget kan förvärras och i värsta fall göra så att stipper 2 knappt renar kondensatet. 
Mätningar på läckaget kan göras om för att kontrollera att det inte blir värre. Läckaget 
påverkar dock kretsarna vilket kan ses hos nivån i Stripper 2 (058L110). 
 
Stripper 3 har problem med flödet till kolonnen (054F051). Flödet ligger ständigt och svänger 
med några kubikmeter i timmen. Svängningarna bör påverka funktionen i Stripper 3 och 
påverkar framförallt börvärdet till ångan (054F005) väldigt mycket. Detta gör att ångan som 
går till Stripper 3 är optimerad trögt. Skulle ångan optimeras snabbare idag skulle även den 
ligga och svänga. Detta skulle medföra att ångan mot metanolkolonnen mest troligt skulle 
svänga mer än idag. Ångan kommer därför inte att vara rätt kvoterad vilket också bör påverka 
funktionen hos Stripper 3. Stripper 3 skulle därför kunna rena kondensatet ännu bättre om 
flödet av orent kondensat (054F051) är stabilare och ångan (054F005) är rätt kvoterad.  
 
Stripper 3 har oftast ett större flöde än vad Stripper 2 har. Dessutom har Stripper 3 störst 
problem och gasflödet till metanolkolonnen är inte alls vad det borde vara, vilket medför att 
metanolkolonnen och kretsarna efter utsätts för stora störningar. Kondenseringen i 
trimkondensorn (054T036) fungerar inte som den ska, vilket påverkar både gasflödet och den 
mängd kondensat som bildas. Svängningstiden för nivån i refluxkärlet (054L015) är cirka 150 
sekunder enligt Figur 4.33. I Figur 4.42 har temperaturen på gasen efter metanolkolonnen 
(058T135) ungefär samma svängningstid. För att få bort störningarna i metanolkolonnen är 
det därför viktigt att lösa de problem som finns i flödet från Stripper 3. 
 
De problem som finns i och efter metanolkolonnen väntas till stora delar att lösa sig om flödet 
från Stripper 3 blir mer stabilt. Dessa kretsar bör optimeras på nytt då problemen med flödet 
från Stripper 3 är ordnat. Då kan en bättre processmodell fås och därmed en bättre reglering. 
Kretarna där det nu inte gick att ta fram en processmodell kan förmodligen också lösas då 
flödet blir mer stabilt. Resultatet från temperaturen på gasen efter metanolkolonnen 
(058T135) visar att PID-regulatorn kan reglera temperaturen betydligt bättre än vad den 
gamla PI-regulatorn kunde. Detta gör att eventuellt även andra kretsar med säkrare 
processmodell kan bli bättre med införandet av en PID-regulator.   
 
Temperaturen på gasen mot metanolkolonnen (054T036 och 058T112) påverkar trycket 
(054P026 och 058P113) väldigt mycket. Att implementera en multivariabel regulator, MIMO, 
för dessa kretsar skulle göra så att trycket skulle kunna vara mer stabilt. Detta då regulatorn 
vet att när den ändrar på utsignalen till temperaturen så kommer trycket att ändras och kan 
därmed kompensera för detta tidigare.   
 
Att styra gastemperaturen genom att mäta temperaturen direkt på gasen har sina problem. Ett 
speciellt problem är när gasflödet försvinner och mätningen därmed inte sker på gasens 
temperatur, utan givaren kyls ner av omgivningen. Det har gjorts försök i andra delar av 
fabriken med att styra en gastemperatur genom att låta regulatorn styra temperaturen på 
kylvattnet efter kondensorn. Resultatet har blivit en mycket jämnare reglering. I detta 
examensarbete är det tre kretsar (058T112, 058T135 och 054T036) som reglerar temperaturen 
på gasflödet. Med de resultat som finns från tidigare försök borde även dessa kretsar kunna 
byggas om på liknande sätt och därmed ge en stabilare reglering. 
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Trimkondensorn har idag stora problem med att kondensera jämnt. Problemet misstänks vara 
matarvattnet till kretsen, som idag är råvatten från älven. Vattnet är nog för kallt när det 
kommer in i slingan och ökar därför kondenseringen. Detta matarvatten skulle eventuellt 
kunna vara ljumvatten istället. Ljumvattnet är varmare och dessutom är temperaturen konstant 
året om. Skulle ett försök med ljumvatten vara lyckat kan kanske även vattnets rundslinga 
plockas bort. Rundslingan har en effekt som gör att temperaturen i slingan inte ska ändras så 
fort samt att vattnet får högre hastighet i slingan, vilket är bra. Fördelen med att plocka bort 
slingan om den inte behövs är att energin till en pump skulle sparas in.  
 
Regleringen för nivån i metanoltanken är idag inte i bruk, utan flödet ut från tanken bestäms 
manuellt av operatören. Detta flöde borde utan större problem kunna regleras så att nivån i 
tanken ligger inom dess gränser och samtidigt att flödet till brännkammaren inte stör 
brännkammaren.   
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