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Sammanfattning 
Detta examensarbete behandlar utvärdering av mätmetoder och mätningar för att hitta 

tryckgivare som fungerar i Voith Turbo Safeset AB:s momentbegränsande kopplingar. 

Voith konstruerar kopplingar som skyddar en drivlina mot överlast genom att begränsa 

överförings-momentet. Kopplingen är konstruerad som en cylinder med en intern 

oljespalt. Vid trycksättning expanderar cylindern och greppar kring axel och/eller nav. 

Tryckmätningarna ställer krav på att givaren ska ha ett mätområde upp till 100 MPa, 

samtidigt som den har en låg profil och en låg strömförbrukning eftersom den kommer 

att vara monterad på en roterande axel. Voith har under tidigare undersökningar inte 

lyckats hitta givare som uppfyller deras krav. För att kunna förstå varför det är svårt att 

hitta givare och för att se om det är möjligt att mäta trycket via andra mätmetoder, så 

startades detta projekt. Först gjordes en marknadsundersökning där utbudet från flertalet 

givartillverkare undersöktes för att se om befintliga givare kan användas och varför det 

har varit svårt att finna givare som uppfyller kraven. I undersökningen hittades två 

möjliga alternativ, varav Ashcrofts Model K8/KX8 testades i två utföranden. Parallellt 

undersöktes även alternativa metoder för att skapa egna mätsystem för att mäta trycket. 

De alternativa metoder som valdes ut för tester, var att med trådtöjningsgivare mäta 

kopplingens expansion som en funktion av trycket, samt att konstruera en egen gängad 

tryckgivare, vars mätmetod bygger på ett tunt membrans töjning p.g.a. en 

tryckbelastning. Tester gjordes för att avgöra linjäritet, repeterbarhet, hysteres, 

långtidsdrift, samt temperaturpåverkan. 

 

Resultatet av testerna visade att alla testade mätmetoderna är möjliga att använda för att 

indikera oljetrycket i kopplingen. Monteringsmässigt uppfyllde alla givare och 

mätmetoder kravspecifikationen. Vid mätning av kopplingens expansion förslås 

svetsbara trådtöjnings-givare, eftersom limning kräver extremt rena miljöer och är 

tidskrävande.  Alla givare och mätmetoder uppfyllde kraven för strömförbrukning. 

 

Vidare rekommenderas att Voith använder Ashcrofts Model K8/KX8 då den visade bäst 

resultat för noggrannheten samt temperaturstabilitet. Den har även lägst 

strömförbrukning och anges enligt tillverkare ha god stabilitet över tid. Den kan 

monteras i två utföranden varav en med gänga och en utan. Enligt Ashcroft kan båda 

utförandena optimeras för att uppfylla Voiths önskemål för montering. 

  



 

 

Oil pressure measurements in torque limiting couplings 
Abstract 

This Master thesis treats evaluation of measurement methods and measurements, to be 

able to find a pressure transducer that works with Voith Turbo Safeset’s applications. 

Voith constructs torque limiting couplings, used to protect drivelines from breakage by 

overload. The coupling is constructed as a cylinder with an internal oil slit. At 

pressurization the cylinder expands so it grips a shaft and/or a hub in the driveline. The 

pressure measurements require that the transducer has a pressure range up to 100 MPa, 

while mounting on a rotating shaft requires low power consumption and a low profile. 

Voith has earlier not been able to find suitable transducers. Therefore, this project was 

launched trying to find a suitable transducer and trying to understand the problem with 

finding them, while at the same time looking for alternative solutions for measuring the 

oil pressure. First a market survey was done, where several manufacture’s transducer 

selection were examined, trying to find a suitable transducer and understanding the 

difficulties with finding transducer that fits in Voith application. Two transducers that 

seemed to fit the specifications were found and Ashcroft’s Model K8/KX8 were ordered 

in two different designs for testing. Simultaneously alternative measurement methods 

were examined, to be able to create own measurement systems for measuring the oil 

pressure. Two alternative methods were selected. The first considered using strain gages 

to measure the cylinders expansion as a function of the pressurization. The second 

alternative was to construct an own threaded transducer which incorporates measuring 

the strains in a thin diaphragm that was subject to a pressure load. Tests were done to 

determine the transducers linearity, repeatability, hysteresis, power consumption and 

temperature dependence. 

 

The result of the tests showed that all methods and transducers were able to indicate oil 

pressure changes in the coupling. Concerning the mounting of the transducers, they all 

met the specifications. While measuring the expansion of the coupling with strain 

gages, weldable strain gages is required, because gluing demands clean environment 

and is time consuming. All methods and transducers fulfilled the requirements for 

power consumption. 

 

Further on Voith is recommended to use Ashcroft’s Model K8/KX8, because it showed 

best result for accuracy and temperature dependence. It also has the lowest power 

consumption and has very good long term stability according to Ashcroft. The 

transducer can be mounted with two different designs, one with threaded pressure 

connection and one without. Both designs can, according to Ashcroft, be optimized to 

Voiths requests for mounting. 

  



 

 

Ordlista 
BFSL (Best Fit Straight Line) 

Linjär anpassning av mätdata med avseende att ge bästa approximation av mätdata som 

en linjär funktion. 

 

FSO (Full Scale Output) 

Utsignal från givare och förstärkarkrets då givaren belastas vid sitt mätområdes 

maximum. I denna rapport anges det alltid vid 100 MPa. 

 

Wheatstonebrygga 

Mätkrets bestående av fyra motstånd som använts för att mäta små 

resistansförändringar. 

 

FEA (Finite Element Analysis) 
Analys av simuleringar gjorde enligt fenita element metoden. Används här för att 

utvärdera spänningar i stålkonstruktioner. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Voith Turbo Safeset AB, här endast kallat Voith, tillverkar momentbegränsande 

momentöverföringskopplingar. Andra tekniker för momentbegränsning inkluderar bl.a. 

brytpinnar och krympförband. En bild av en koppling visas i fig. 1 nedan. Kopplingen 

överför moment mellan två axlar eller mellan en axel och ett nav beroende på utförande. 

Principen för hur kopplingen är konstruerad visas i fig. 2 nedan. I fig. 2 visas en 

koppling som ska överföra moment mellan ett nav och en axel. I första läget, när 

oljekammaren inte är trycksatt, blir det ett spel mellan kopplingen och nav resp. axel, 

vilket gör att kopplingen slirar och inte överför något moment. När oljekammaren sedan 

trycksätts sväller kopplingen ut och fyller spelet. Det moment som kopplingen nu 

överför kommer att vara proportionellt mot trycket i kammaren. Genom att välja ett 

lämpligt tryck kan kopplingen införas som en momentbegränsare i en drivlina som 

kommer att börja slira vid för höga moment och då skyddar övriga delar i drivlinan.  

 

 
Figur 1 Koppling som överför moment från axel till en fläns. Tryckgivare med olämplig storlek 

visas i figuren. 

 
Figur 2 Principskiss av en koppling som överför moment mellan en axel och ett nav. I den övre 

bilden så överförs inget moment eftersom kammaren inte är trycksatt. I den nedre bilden överförs 

ett moment som är proportionellt mot trycket i kammaren. 
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Under januari 2012 drev Voith ett projekt med namn Innovation Cell som gick ut på att 

under ett par veckors brainstorming komma upp med nya utvecklingsidéer för deras 

produkter. Idéerna bedömdes senare av en referensgrupp/jury. Projektet ledde bl.a. till 

att en kravspecifikation för tryckgivare togs fram där målet var att kunna hitta en givare 

som kan mäta trycket i Voiths kopplingar vid drift. 

1.2 Syfte 

Voith vill hitta en givare och mätmetod som gör att det går att mäta kopplingens 

trycksättning vid drift, utan att störa kopplingens grundläggande funktion. Voith vill 

också undersöka vilka tekniker som är möjliga och varför det varit svårt att hitta givare 

som passar i deras applikationer. 

1.3 Mål 

Utvärdera metoder för att översätta oljans tryck till en mätbar elektrisk signal. 

Utvärderingen ska baseras på att undersöka vilka möjliga givare och mätmetoder som 

kan uppfylla specificerade krav. I projektet skall några mätmetoder från utvärderingen 

väljas ut för tester och i slutet av projektet skall en prototyp av mätsystemet utvecklas i 

mån av tid. 

1.4 Avgränsningar 

Mätmetoden omfattar endast att överföra aktuellt oljetryck i kopplingen till en mätbar 

elektrisk signal. Prototypen behöver inte designas för att kunna gå till produktion, utan 

endast så mätmetoden kan testas. Mätmetoder som inte uppfyller kravspecifikationen 

bör förkastas om de inte har fördelar som vida överskrider deras brister i kravlistan. 

Mätmetoderna skall endast omfatta givare som kan gängas in till oljan eller som 

omfattar mätning av kopplingens utvidgning. 

1.5 Förväntad nytta för uppdragsgivare 

I dagsläget anses kunskapsgapet kring val av mätmetod och givare vara för stort för att 

fördelarna med projektet ska övervinna riskerna. Genom att öka kunskapen kring val av 

mätmetod och givare förväntar sig Voith kunna minska risken, så att de kan välja att gå 

vidare med att införliva mätmetoden i produkterna.  
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1.6 Kravspecifikation för givare 

 

Kravvillkor 

Drivspänning: (1.5-3.3)V 

Strömförbrukning: max 8 mA vid 3.3V 

Range: (10 - 100) MPa 

Noggrannhet: ±0.5MPa eller ±1% av mätvärde 

Temperaturintervall: (-20<T<60) °C 

Max bygghöjd från kopplingens ytter diam.: 30 mm 

 

Får skruvas, svetsas eller klistras fast (Klistermärkesprincip, ej krångliga limutförande) 

Möjlig att montera på storlekar som SR-P 100  

Ska tåla rotation, solljus, hetvatten, samt smutsiga och fuktiga miljöer 

 

Önskevillkor 

Passa många kopplingsutföranden 

Slippa kalibreras för varje enskild koppling. 

Möjlig att kombinera mätmetod till andra mätningar t.ex. momentmätning. 
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2 Tryckmätningar 
Mätning av tryck är den tredje vanligaste mätstorheten, efter temperatur och flöde, i 

industritillämpningar. För mätning av höga tryck, MPa området, så är elektromekaniska 

givare vanligast
1
. De är uppbyggda av en elastisk avkännardel som reagerar med en 

mekanisk rörelse när den utsätts för tryckförändringar. Rörelsen mäts sedan med en 

elektrisk sensor som översätter rörelsen, vilken ofta är en förflyttning eller deformation, 

till en förändring av elektriska egenskaper som spänning, resistivitet eller kapacitans
2
. 

En sådan konstruktion med elastisk avkännare och elektrisk sensor kallas normalt för 

givare eller eng. transducer. En av de vanligare elastiska avkännardelarna och som 

kommer att behandlas här, är membranet. Membrangivare bygger på ett membrans 

utbuktning när det utsätts för en tryckskillnad. I fig. 3 nedan visas principen för hur 

membran generellt är utformade vid mätning av tryck. 

 

 
Figur 3 Principskiss av en membrangivares funktion (courtesy Efunda) 

 

Som vi ser i bilden så finns två ingångar till en kammare som är avskild av ett 

membran, eng. diaphragm. Den ena ingång Pext släpper in mediet vars tryck ska mätas, 

medan den andra ingången Pref släpper in ett medium med känt tryck, t.ex. vakuum eller 

luft vid atmosfärstryck. Då vakuum används som referens mäts absoluttryck, medan 

man annars pratar om, gage pressure measurement, eftersom man då mäter en 

förstärkning av referenstrycket. Till höger i fig. 3 visas membranets respons i form av 

en utbuktning då Pext>Pref. Membranets form, tjocklek och material bestämmer dess 

känslighet och mätområde. För ett cirkulärt membran ges sambandet mellan 

tryckskillnaden och förskjutning av membranets centrum av följande ekvation  

 

   
     

   (    )
[
 

 
      (

 

 
)
 

] .   (1) 

  

 w, membranets förskjutning i centrum 

 p, tryckskillnaden 

 t, membrantjocklek 

 r, membranradie 

 E, elasticitetsmodul 

 µ, Poisson’s tal, även kallad tvärkontraktionstal 

  

Sambandet är klart icke-linjärt då utbuktningen är större än membranets tjocklek, vilket 

leder till att man endast definierar mätområdet för små kvoter mellan w och t, där den 

linjära termen dominerar. En riktlinje brukar vara att t ska vara större än 4 w. Då erhålls 

en icke-linjäritet mindre än 0.03 % enligt ekv. 1. Dock ger det följdkonsekvensen att 

den töjning man ofta vill mäta också blir liten vilket ger sämre känslighet
3
. För att öka 

                                                 
1
 Björklöf, s. 147 

2
 Björklöf, s. 164 

3
 Doebelin s. 461 
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töjningen, utan att påtvinga stora icke-linjäriteter, har fler olika varianter av 

membrandesign utvecklats där bl.a. membranets ytterkanter veckas. Om icke-linjära 

termer försummas i ekv. 1 ges utbuktingens känslighet beroende på trycket av  

 

 
 

 
 

 

  

  (    )

   
 .    (2) 

 

För att mäta utbuktningen används många tekniker men vilka alla i grunden bygger på 

membranets förskjutning eller töjning
4
. Förskjutningen kan mätas med många tekniker 

där bl.a. kapacitiva, induktiva, optiska och resistiva tekniker förekommer. Nedanför 

kommer principen bakom några vanliga lösningar att behandlas tillsammans med för- 

och nackdelar kring dem. 

2.1 Kapacitiva 

En vanlig typ av kapacitiv givare för att mäta membranets utbuktning är parallellplatte-

kondensatorn. Kapacitiva membrangivare ändrar kapacitans genom att membranets 

utvidgning förflyttar en rörlig kondensatorplatta närmare en fix referensplatta, se fig. 4 

nedan. 

 

 
Figur 4 Principskiss av membrangivare med parallellplattekondensator som elektrisk 

avkänningsdel. 

 

Kondensatorns kapacitans ges av: 

 

  
   

 
  .      (3) 

  

 C, kondensatorns kapacitans 

 A, plattornas area 

 K, mediets dielektriska konstant 

 x, avståndet mellan plattorna 

 k, konstant som beror på A och x:s enhet 

 

Kapacitansen är inte linjär med avståndet, x, mellan plattorna. För att få en hyfsat god 

linjäritet kan endast små rörelser kring en fix punkt tillåtas. En fördel med givaren är att 

dess känslighet kommer att följa: 

 
  

  
  

   

  
  ,    (4) 

 

                                                 
4
 Björklöf, s. 160 
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vilket ger att känsligheten för små värden på x, då plattorna är väldigt nära varandra, 

kan bli mycket hög
5
. En förändring i kapacitans på grund av en förändring i avståndet 

mellan plattorna kan uttryckas som 

 

     
   

    
     (5) 

 

vilket ger en relativ skillnad i kapacitans på  

 
  

 
 

    

      
      (6) 

 

Återigen ges ett icke-linjärt samband för en linjär förändring av x, men genom att nyttja 

att kondensatorns impedans kan skrivas som 

 

   
 

   
 ,     (7) 

  

 ZC, kondensatorns impedans 

 ω, drivspänningens frekvens  

 

blir den relativa impedansskillnaden 

 
   

  
 
  

 
 ,     (8) 

 

vilken helt klart är linjär med en linjär förflyttning i x. En fördel med kapacitiva 

sensorer är att de av naturen är högimpediva, vilket ger att de har en liten 

strömförbrukning.  Andra fördelar är att de är mycket tåliga mot höga g-krafter, upp till 

5000 g, samt att de är har en god temperaturtålighet. De kan behålla en konstant 

känslighet inom temperaturer mellan ca 20-800 grader. Känsligheten, S, ges av 

  

   |
 

    
|      (9) 

 

och är alltså beroende utav en växelspänning och en lägre frekvens eller en mindre 

plattarea ger en högre känslighet. Arean och drivspänningens frekvens begränsas dock 

av villkor för linjäritet och svarsfrekvens
6
.  

2.2 Induktiva 

Den induktiva mätmetod som beskrivs nedan kallas vanligtvis Linear Variable 

Differential Transformers (LVDT) och bygger på hur induktansen från primärspolen till 

sekundärspolarna förändras beroende på järnkärnans position. Järnkärnans position står 

i direkt proportion till membranets utvidgning precis som för parallellplatte-

kondensatorn. I fig. 5 visas en principskiss av en membrangivare med en LVDT sensor. 

 

                                                 
5
 Doebelin s. 254 

6
 Dally, s. 135-137 
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Figur 5 Principskiss av membrangivare med induktiv elektrisk avkänningsdel 

 

Utsignalen från givaren som beskrivs ovan är linjär så länge inte kärnan rör sig ut mot 

spolarnas kanter. VD  är en AC-signal och VO konverteras till en DC-signal med ett 

lågpassfilter och en faskänslig demodulator
7
.  

2.3 Optiska 

Optiska mätsystem för att mäta membranets utvidgning kan konstrueras på flera olika 

sätt. Ett kompakt mätsystem beskrivs av Doebelin
8
 och återges i fig. 6 nedan. 

Mätsystemet består av en lysdiod och två identiska fotodioder. Den ena fotodioden 

används som en referens och är alltid helt belyst, medan den andra fotodioden skyms av 

en skärm som fäster i membranet. Vid utvidgning av membranet förflyttas skärmen 

högre upp och skymmer mer av den nedersta fotodioden, vilket leder till en lägre 

utspänning. Skillnaden i utspänning kan då mätas som membranets utbuktning. Genom 

ratiometrisk integration så kan temperatur- och ålderspåverkan minimeras, eftersom 

båda fotodioderna delar belysning och påverkas lika av miljön.   

 
Figur 6 Principskiss av membrangivare med optisk elektrisk avkänningsdel 

2.4 Resistiva 

De resistiva mätmetoderna av membranets utbuktning innefattar trådtöjningsgivare och 

piezoresistiva givare. Dessa kommer att diskuteras utförligt i avsnittet töjningsgivare. 

  

                                                 
7
 Bentley, s.159-160 

8
 Doebelin, s.459 
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3 Töjningsgivare 
Här behandlas två typer av töjningsgivare, trådtöjningsgivare och piezoresistiva givare. 

Det finns även optiska töjningsgivare som bygger på ljusets våglängdsförändring i en 

fiber som utsetts för töjning, dessa kommer dock inte att ingå i denna studie. 

 

Töjningsgivare används för att mäta en ytas relativa längdförändring, även kallad 

töjning, i en eller flera riktningar. Töjningsgivaren fästs vid mätobjektet så att den följer 

med i ytans töjning och mätprincipen bygger på hur en ledares resistans förändras vid 

deformation. Resistansen i en ledare med likformigt tvärsnitt går att uttrycka som: 

 

  
  

 
 .     (10) 

 

 R, ledarens resistans 

 ρ, ledarens resistivitet 

 L, ledarens längd 

 A, ledarens likformiga tvärsnittsarea 

      

 

Om ledaren töjs så att L ökar, medför det också att tvärsnittsarean A minskar. Dessa 

förändringar medför att resistansen hos ledaren ökar. Förutom deformationen så leder 

den axiella lasten även till piezoresistiva effekter som påverkar ledarens resistans. Dessa 

piezoresistiva effekter kan vara väldigt stora hos vissa material vilket används för att 

förstärka en givares respons på töjning. Töjningen av ytan går då att mäta som en 

resistansförändring hos töjningsgivaren och den relativa resistansförändringen ges av: 

 

 
  

 
 
  

 
(    )  

  

 
,     (11) 

 

där också Poisson’s tal, ν, ingår, även kallad tvärkontraktionstalet. Poisson’s tal 

beskriver hur arean A minskar vid en töjning av L. Ofta anges en givarkonstant, gage 

factor, (Sg) för en resistiv töjningsgivare vilket beskriver kvoten mellan den relativa 

resistansförändringen och den relativa längdförändringen, d.v.s. töjningen, ε: 

 

    
    

    
 
    

 
.     (12) 

 

Hos trådtöjningsgivare är en givarkonstant på ca 2 vanligt och ges bl.a. av konstantan 

som ofta används
9
. Den låga givarkonstanten gör att den relativa resistansförändringen 

blir mycket liten om inte ledaren är mycket lång. För att öka känsligheten hos givaren 

dras tråden fram och tillbaka som beskrivs i fig. 7 nedan. 
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Figur 7 Beskrivande bild av strukturen i en trådtöjningsgivare

10
  

 

Notera också hur de delar som löper vertikalt har gjorts korta och breda medan de som 

löper horisontallt har gjorts långa och smala. Detta leder, enligt ekv. 10, till att givaren 

blir mycket känslig för horisontella töjningar men inte för vertikala töjningar. Andra 

typer av vanliga mönster för trådtöjningsgivare visas i fig. 8abc nedan. 

 

 
Figur 8 Vanliga mönster för trådtöjningsgivare (courtesy Fredma) 

 

I fig. 8 visar a mönster som används vid linjär töjning, b ett mönster som är snedställt 

45° och som brukar användas vi mätning av vridspänningar, t.ex. vid momentmätning 

på axlar, samt c som är en fullbrygga för mätning av utbuktningen hos ett cirkulärt 

membran. 

 

När en piezoresistiv ledare belastas förändras dess resistans först och främst av en 

resistivitetsförändring och inte på grund av dimensionsförändringar. Dessa 

resistivitetsförändringar kan vara ganska stora vilket kan ge en givare hög känslighet för 

belastning. En annan fördel är att en piezoresistiv ledare kan göras av halvledarmaterial 

och diffunderas in i ett silkonmembran, vilket gör att resistansen i piezogivaren 

förändras direkt med membranets utbuktning
11

. 

 

Töjningsgivare har tyvärr en stor nackdel i deras temperaturberoende och det är först 

och främst tre faktorer som spelar in: 

 

 Töjningsgivarens temperaturutvidgningskoefficient, α 

 Mätobjektets temperaturutvidgningskoefficient, β 

 Resistivitetens temperaturkoefficient, γ, hos töjningsgivaren 
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Deras sammanvägda inverkan på givarens resistansförändring ges av 

 

(
  

 
)
 
 ((   )    )      (13) 

 

där Sg är givarkonstanten och ΔT är temperaturförändringen. Koefficienterna α och γ är 

starkt beroende av sammansättningen av givarens legering. Detta gör att producenter 

försöker minimera temperaturpåverkan genom att välja ut legeringar som passar till 

vissa material. Sådana givare kallas för självkompenserade och är speciellt konstruerade 

för att sitta på vissa material
12

. Förutom självkompensation temperaturkompenseras ofta 

töjningsgivare genom att använda flera givare ihop, där temperatureffekterna tillåts ta ut 

varandra i så kallade bryggkopplingar. Detta kommer att diskuteras mer genomgående 

under kap. 4. Wheatstonebryggor. 
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4 Wheatstonebryggor 

4.1 Wheatstonebryggor med konstant drivspänning 

För att mäta de små resistansförändringar som uppstår i en resistiv givare, såsom bl.a. 

trådtöjningsgivare, används ofta Wheatstonebryggor. I fig. 9 nedan visas en skiss över 

en Wheatstonebrygga, som drivs av en konstant spänning. 

 
Figur 9 Wheatstonebrygga med konstant drivspänning 

 

Wheatstonebryggan består av en krets med fyra motstånd, R1-R4, som drivs av en 

drivspänning, Vin och ger en utspänning Vab mellan punkt A och B enligt: 

  

          
     

(     )
 

     

(     )
    

         

(     )(     )
 . (14) 

 

I ekvationen ovan ses att utspänningen Vab är noll om: 

 

           .     (15) 

 

Bryggan sägs då vara i balans. Om resistanserna R1-R4 i den balanserade bryggan 

upplever små resistansförändringar ΔR1-ΔR4 så kommer bryggans utspänning ges av: 

 

    
    

(     ) 
(
   

  
 
   

  
 
   

  
 
   

  
)    .  (16) 

 

I ekv. 16 ovan har högre ordnings termer negligerats då resistansförändringarna i regel 

är mycket små. Det är också vanligt att motstånden tillåts ha samma resistans i obelastat 

tillstånd, d.v.s. att R1=R2=R3=R4, vilket direkt medför att bryggan är i balans. Framöver 

kommer vi att anta detta förhållande. Föregående ekvation reduceras då till:  

 

    
 

 
(
               

 
)       (17) 

 

och Wheatstone bryggans känslighet går att uttrycka som: 
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där ΔRT är de sammanlagda resistansförändringarna hos de fyra givarna. Enligt ekv. 18 

ovan ökar bryggans känslighet med ökad drivspänning, dock ska det noteras att 

drivspänningen begränsas uppåt av den effekt som givaren kan ge ifrån sig till 

omgivningen, vilket gör att det finns en högsta tillåten drivspänning för kretsen, som är 

beroende på vilka givare som används. Den totala känsligheten för mätsystemet Ss blir 

en produkt av givarnas känslighet Sg och kretsens känslighet Sc och går att skriva som 

 

        (
      

 
) (

   

      
)  

   

 
 ,   (19) 

 

vilken alltså är bryggans utsignal, Vab, beroende på töjning, ε.
13

 

4.2 Placering av aktiva givare i Wheatstonebryggor 

I en Wheatstonebrygga kan man välja mellan att ha en till fyra resistiva givare och låta 

övriga motstånd byggas av fixa, passiva resistorer. Vanligast är dock att man använder 

två eller fyra givare i bryggan då det ger högre utspänning, högre känslighet samt att de 

går att arrangera så att temperaturkompensering erhålls. Nackdelen är att det ökade 

antalet aktiva komponenter gör att priset på det färdiga mätsystemet ökar, då givare är 

dyrare än fixa resistorer. I fig.10 nedan visas fyra vanliga konfigurationer av 

trådtöjningsgivare i en Wheatstonebrygga. 

 

 
Figur 10 Fyra vanliga placeringar av trådtöjningsgivare i en Wheatstonebrygga

14
. 

 

I Case 1 så används bara en aktiv komponent, vilket bidrar till låg känslighet och ingen 

möjlighet till temperaturkompensering. I Case 2 och Case 3 använts två givare och två 

fixa resistanser. Den aktiva givaren, här benämnd ”active”, är den givare som mäter den 

önskade töjningen i materialet, medan den andra givaren, ”dummy:n”, är placerade så 
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att den inte påverkas av materialets töjning, men upplever samma påverkan av 

temperaturförändringar som den aktiva givaren. I fig. 11 nedan visas hur en aktiv- och 

en dummygivare placeras för att mäta en linjär töjning. 

 

 
Figur 11 Placering av trådtöjningsgivare när en aktiv- och en dummy-givare används. Givarnas 

aktiva mätriktningar representeras av de svarta trianglarna. 

 

Eftersom utspänningen mäts som en skillnad av spänningsfallen över komponenterna i 

bryggan, innebär det att den gemensamma resistansförändringen beroende på 

temperatur kommer att kancelleras. Ett problem med placeringen enligt Case 2 är att 

effektiviteten av bryggan rubbas vid temperaturändringar, eftersom motståndet över R1 

och R2 båda ökar. Balanseringen av bryggan störs inte p.g.a. detta, men det leder dock 

till att resistansfördelningen i bryggan ändras. Detta leder till att givarna i bryggans 

olika armar kan komma att reagera olika på samma typ av yttre påverkan. I Case 3 

erhålls samma temperaturkompensering men dock utan att bryggans känslighet störs. 

Därför bör Case 3 användas vid det fall man använder en aktiv och en dummygivare. 

 

I Case 4 så har fyra aktiva givare kopplats in, så att hela bryggan består av aktiva 

komponenter. Denna konfiguration ger högst känslighet när den är korrekt inkopplad. 

Då fyra givare kopplas in så bör R1R3 placeras så att de mäter samma töjning, medan 

R2R4 placeras så de mäter en inverterad töjning. I fig. 12 nedan visas ett exempel då en 

brygga med fyra givare används för att mäta töjningen av en inspänd balk. 

 
Figur 12 Givarplacering och bryggarrangemang vid mätning av en inspänd balks böjning. 

15
 

 

Här monteras R1R3 så de mäter en töjning på balkens ovan sida och R2R4 monteras så de 

mäter en kompression på balkens undersida. I detta fall innebär det att ΔR1=–

ΔR2=ΔR3=–ΔR4, vilket ger en fyra ggr högre känslighet än om endast en givare 

används. Temperaturkompenseringen sker i Case 4 på samma sätt som i Case 2 och 

Case 3 fast mer effektivt. 
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5 Befintliga givare på marknaden 
För att undersöka om Voiths uppfattning, att det är väldigt svårt att få tag i tryckgivare 

som matchar deras kravspecifikation, är korrekt, undersöktes utbudet av tryckgivare hos 

ett 20-tal försäljare och tillverkare av tryckgivare
16

. Utbudet och variationen mellan 

olika givare är mycket stort, men Voiths tidigare uppfattning upplevdes som riktig. Det 

som upplevdes svårast var att kombinera ihop kraven på det höga mätområdet, den låga 

profilen samt den låga strömförbrukningen. En gissning är att mycket av problemet 

ligger i att kombinera kraven, då det är lätt att hitta tryckgivare som uppfyller de 

enskilda kraven. I det fall givaren är av typ membrangivare, så bestäms mätområdet 

endast av hur membranet utformats i enlighet med ekv. 1 nämnd tidigare, vilket varken 

borde försvåra höga mätområden eller tvinga tillverkarna att öka dimensionerna på 

givarna. Detta styrks också av att undersökning visade att många tillverkare har 

modeller med väldigt skilda mätområden men som har exakt samma dimensioner på 

tryckanslutningar och givarhuset. 

 

Problemet med för hög strömförbrukning tros ligga i att de flesta applikationer för 

högtrycksmätning inte har begränsande krav på strömförbrukning, varav man använder 

standardiserade utsignaler som 0-10V eller 4-20mA, vilket i sin tur kräver höga 

drivspänningar och förbrukar mycket energi. Det ska dock poängteras att dessa givare 

inte skulle betraktas som högenergiförbrukare i de flesta situationer, men att de inte 

fungerar vid batteridrift för de sammanhang Voith har tänkt använda dem i. I de fall 

som lågenergiförbrukande givare hittats har de oftast inte fyllt kraven för mätområdet. 

På samma sätt som för strömförbrukningen, kan det antas att dimensionerna inte 

minimeras av den anledningen att det inte finns någon större efterfrågan av mindre 

givare vid mätning av det tryckområdet. Under undersökning av marknadsutbudet 

upptäcktes möjligheten att använda s.k. OEM-givare (Original Equipment 

Manufacture), vilket i det här fallet avser själva sensorelementet, d.v.s. den del som 

översätter trycket till en elektrisk signal. Dessa givare finns för vitt spridda mätområden 

och är ofta mycket små och har låg strömförbrukning då de sällan har så omfattande 

signalbehandling/-signalomvandling. Det råder viss förvirring kring begreppet OEM, 

men skulle i det här fallet förklaras som att en tillverkare som säljer färdiga tryckgivare 

med standardiserad utsignal, köper in en OEM-givare från en annan tillverkare. OEM-

givaren placeras i ett stort skal där slutförsäljaren bygger in kretsar för bland annat 

signalbehandling. I fig. 13 nedan visas ett exempel på hur det skulle kunna se ut. Det 

vita streckade området visar den del som skulle vara OEM-givaren. Membranets 

tryckkänsliga element, i det här fallet av tunnfilmskaraktär, med inetsade 

trådtöjningsgivare, är kopplat till ett stort kretskort där signalbehandling och 

omvandling till standardiserad utsignal skulle kunna ske. En gängad tryckanslutning är 

svetsad/gängad på OEM-givaren och en täckande skal med elektrisk anslutning skulle 

färdigställa den kompletta tryckgivaren. För att undersöka om det kunde finnas någon 

substans i dessa antaganden plockades en givare, från HAWE Hydrualics, isär. I fig. 14 

nedan visas bilder från isärtagandet. 
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Figur 13 Beskrivande skiss av OEM-givares tillämpningar. Den vita streckade delen motsvarar den 

del som tillverkats av OEM. Resterande del av givaren tillverkas av slutförsäljare av den kompletta 

tryckgivaren
17

. 

 

 
Figur 14 Isärtagning av HAWE Hydraulics DT1 100 Bar. Isärtagningen har skett från vänster till 

höger och uppifrån och ner. 

 

I den första bilden längst upp till vänster, i fig. 14, visas den kompletta givaren. Som 

synes i bild två bygger endast själva anslutningskontakten betydligt i höjd. Efter att 

höljet svarvats upp och lossats syns i bild tre det kretskort som förväntades hittas. På 

kretskortet går det att bl.a. att urskilja spänningsregulatorer och operationsförstärkare. I 

bild fyra står den trycköversättande delen. Den upptar som synes endast en liten del av 

givarens totala höjd och volym. Den kompletta givaren hade från början en höjdprofil, 

över den yta som den gängats in i, på 80 mm och en största diameter på 40 mm. Själva 

sensordelen som visas i bild 4 har en höjd på 25 mm och en största diameter på 16 mm. 

Det ska också påpekas att det skal som satt över givaren till stor del var fylld med 

tomrum och att skalet inte verkade fylla någon större funktion som skydd för 

givarelementet, då det i skalets topp fanns hål där kontaktens fästplatta nitats fast. 

Försegling mot damm och fukt sköttes istället genom kontakten. Det som visas och 

beskrivs ovan kan tydas som att tillverkaren i det här fallet inte har haft någon intention 

att göra givaren så liten som möjligt. David Cayez som är säljare hos EFE-sensor i 

Frankrike, som är specialiserade på att tillverka miniatyrtryckgivare, bekräftar att just de 

ställda kraven med högt tryck, låg profil, samt låg strömförbrukningen är svåra att 

kombinera. Dock säger han att de kan tillverka sådana, men att dessa givare måste 

specialtillverkas, då det inte ingår i deras standardutbud p.g.a. den låga efterfrågan. 
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6 Alternativa mätmetoder till befintliga tryckgivare 
Alternativ till att köpa in befintliga tryckgivare är att skapa en egen mätcell. Som 

tidigare beskrivs bygger högtrycksmätningar på att kunna översätta oljetrycket till en 

elektrisk signal via en elastisk avkänningsdel, som mekaniskt reagerar på 

tryckförändringar. I Voiths kopplingar ligger det då nära till hands att använda 

kopplingens ytterhylsa som elastiskt element. Själva principen i kopplingen bygger på 

att den cylinder, som greppar axel eller nav, utvidgas när den trycksätts och 

utvidgningen är direkt proportionell mot oljetrycket i kammaren. Kopplingens 

utvidgning av yttercylindern kan beskrivas som utvigningen av en tjockväggig cylinder 

som utsätts för ett inre tryck. För en tjockväggig cylinder som utsätts för inre tryck 

gäller följande samband för utvidgning och töjning vid ytan: 

 

   
 (  )

  
 

    
 

 (  
    

 )
 .    (20) 

 

 εθ, tangentiell töjning vid ytan 

 u(R0), radiella förskjutningen av ytan 

 E, elasticitetsmodul 

 Ri, Rörets innerradie 

 R0, Rörets ytterradie 

 p, Inre tryck 

 

I ekv. 20 ovan har det yttre trycket försummats. Både radiell utvidgning och tangentiell 

töjning är linjära med cylinderns inre tryck och går att mäta med flera olika metoder. 

Utvigningen går att mäta optiskt med bl.a. triangulerings- och interfermotriska metoder. 

Den snurrande kopplingen kommer att vibrera p.g.a. viss obalans och detta gör att de 

ovan nämnda optiska metoderna inte antas lämpliga varpå de inte kommer utvärderas 

vidare. Andra sätt att mäta utvidgningen omfattar bl.a. potentiometriska, kapacitiva, 

induktiva metoder m.fl. Några av dessa metoder beskrivs ovan i kap. 2 Tryckmätningar, 

där ett membrans utvidgning mäts. Dessa metoder finns beskrivna i flertalet böcker
18,19

. 

Problemet med dessa metoder är att de kräver att en del av mätsystemet är fixt medan 

det andra tillåts röra sig med mätobjektet. Detta medför svårigheter i att placera 

mätsystemet på ytterhylsan, eftersom hela systemet kommer att följa med 

cylinderväggen. I fig. 15 nedan visas en skiss av en koppling som skarvar två axlar via 

ett flänsförband. Den vänstra rutan visar det område som utvidgas vid trycksättning och 

den högra rutan det område som kan antas fixt. 
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Figur 15 Skiss av en koppling som skarvar två axlar. Den vänstra rutan indikerar det område på 

ytterhylsan som expanderar vid trycksättning. Den högra rutan indikerar det område som kan 

anses vara fixt vid trycksättning. 

 

I det fallet där den ena delen av mätsystemet ska hållas fixt och det andra röra sig krävs 

det att den fixa delen placeras i det högra området och den rörliga delen i det vänstra 

området.  

 

Den tangentiella töjningen av cylindern bör dock vara lätt att mäta med 

trådtöjningsgivare vars aktiva axlar placeras tangentiellt. Trådtöjningsgivarna har också 

den fördelen att de inte reagerar nämnvärt på vibrationer eller g-krafter från rotationen 

p.g.a. av deras låga profil och vikt. Trådtöjningsgivare är också lätta att 

temperaturkompensera, se kap. 4 Wheatstonebryggor, samt att skydda från 

omgivningen
20

. De går även att konstruera så deras strömförbrukning hamnar under de 

ställda kraven. Traditionella trådtöjningsgivare fyller således alla krav som ställts i 

kravspecifikationen, förutom att de är komplicerade att installera i produktion, eftersom 

montage genom limning kräver hög noggrannhet, samt lång torktid
21

. En annan nackdel 

är att varje mätsystem måste kalibreras efter montage på kopplingen. Det krångliga 

limutförandet kan undvikas genom att använda speciella svetsmonterade 

trådtöjningsgivare
22

. Dessa har i förhand limmats på ett metallshims som sedan svetsas 

fast på mätobjektet, vilket gör att kraven på montering uppfylls. 

 

Ett ytterligare alternativ till tryckmätning är att tillverka en egen typ av givare som har 

direktkontakt till oljan via ett membran. Ett exempel på det visas i fig. 16 nedan. Här 

har en trådtöjningsgivare, specialanpassad för mätning av töjningar i ett membran, 

monterats på en bult som borrats ur så ett tunt membran har skapats i bultskallen. 
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Figur 16 Skiss av en genomskärning av en bult som fungerar som elastiskt avkänningsdel i en 

membrangivare. På sexkantskallen har trådtöjningsgivare placeras för att mäta membranets 

töjningar.  

 

Genom lämpligt val av kvot mellan radie och tjocklek på membranet kan önskat 

tryckområde och känslighet uppnås. Vid egen konstruktion av en sådan givare kan 

elektriska komponenter för signalbehandling lämpligtvis placeras på sidan om, för att 

inte öka givarens höjd. En fördel med den här mätmetoden framför att mäta töjningar i 

kopplingens ytterhylsa, är att de kan limmas och kalibreras i förväg, eftersom töjningen 

i membranet inte kommer att vara kopplingsspecifikt. Givetvis kan valfri metod för 

mätning av membranets töjning eller förskjutning användas här, men i det här projektet 

kommer trådtöjningsgivare specialanpassade för membrantöjning att användas p.g.a. 

deras höga tålighet, robusthet och möjligheten att köpa färdiga sensorelement. Induktiva 

och kapacitiva mätmetoder har den nackdelen att de kräver en AC-drivspänning och till 

viss mån extra utrustning för att konvertera utsignalen till en DC-nivå. Montering av 

trådtöjningsgivare har också den fördelen att de knappast ger någon ytterligare ökning 

av givarens höjd, i jämförelse med många andra mätmetoder. Det finns också en uppsjö 

av tillbehör till trådtöjningsgivarna för kalibrering, installation och skydd, vilket gör det 

lätt att specialanpassa lösningen efter specifika krav. 
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7 Tester 

7.1 Metoder 

Efter undersökningen av tillgängliga produkter och tillämpbara mätmetoder, valdes fyra 

mätmetoder ut. Undersökningen av marknadens befintliga givare utmynnade i att givare 

från Ashcroft Inc. köptes in.  Ashcrofts Model K8 Pressure Transducer 
23

 är en 

tryckgivare som uppfyller kravspecifikationen och köptes in i två utföranden. I sin 

renaste form är K8:an endast en OEM-sensor utan speciella anslutningar till varken olja 

eller mätutrustning, se bild nedan. Dock så kan K8:an levereras med gängade 

tryckanslutningar, då vid namn KX8. För tester köptes nakna K8:a-givare samt KX8 

med 1/4” rörgänga.  K8:orna planerades att antingen svetsas fast direkt över en 

tryckingång eller att tätas genom att sänka ner hela givaren i en tryckingång och låsa 

utgången med en stålplatta. Givaren skulle sedan tätas automatiskt genom att oljan 

pressar en o-ring mot givaren, se fig. 17 nedan. 

 
Figur 17 Principskiss av den mätrigg som används vid montering av K8. Givaren tätas med en o-

ring och backas upp av en stålplåt, så att givaren ej trycks ut. 

 

En specialdesignad version av EFE-sensors PHE167
24

, passade också krav-

specifikationen men Ashcrofts K8/KX8 valdes före på grund utav pris, leveranstid och 

att K8/KX8 har mV/V output som ger en större möjlighet att variera 

strömförbrukningen. Vid inköp för tester skulle PHE167 kosta mer än 6 ggr så mycket 

som K8/KX8 och leveranstiden skulle vara över två månader. 

 

Två alternativa mätmetoder valdes. Den första gällde ytterhylsans expansion och mättes 

med trådtöjningsgivare. De trådtöjningsgivare som köptes in för att användas var 

Vishay Micro-Measurements (senare endast betecknat M-M) 350Ohms 125UT
25

 och 

250US
26

. Mätmetoden med trådtöjningsgivare för mätning av kopplingens expansion 

valdes för att den upplevdes som mest robust och lättast att applicera i och med att 
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sensordelen redan är komplett. Metoder för att uppfylla kravspecifikationen i form av 

temperaturkompensation och skydd är också väl utvecklade och lätta att applicera. Den 

andra mätmetoden som valdes ut var att mäta trycket med en egenkonstruerad 

membrangivare. Detta alternativ testas först och främst som en backup plan ifall 

befintliga gängade givare inte skulle gå att använda. För att testa denna metod 

tillverkades två typer av specialbeställda membran tillverkade av M16-bultar
27

, samt att 

töjningsgivare S102H
28

, konstruerade för mätning av tryck via membran, inköptes. 

7.2 Utförande 

För att bekräfta önskade krav ur kravspecifikationen valdes följande testutföranden: 

 

7.2.1 3-3 test 
Givaren belastas från nolltryck (atmosfärstryck) upp till 100 MPa för sedan släppas ner 

till nolltryck igen. Detta upprepas 3 ggr och utsignalen mäts var 10:e MPa över både 

ökande och sjunkande tryck. Detta test utförs för att mäta linjäritet, hysteres och 

repeterbarhet. 

 

7.2.2 Långtidstest 
Givaren belastas av normalt arbetstryck (ca 80 MPa) och utsignalen loggas under en 

längre tid. Detta test utförs för att undersöka givarens drift med tid under statisk last. 

Detta test utfördes endast för mätning av trycket med M-M:s 250US, via expansion av 

en SR-P 110. Anledningen att detta test endast gjordes på 250US var att det saknades 

utrustning för att kunna garantera en konstant tryckbelastning för övriga givare. När 

långtidsdrift testades för 250US var kopplingen trycksatt och tryckingången tätad. 

Mätningarna utfördes i omgångar under helger och nätter då utrustningen annars var 

upptagen för andra experiment under dagtid. Mätningarna utfördes under knappt två 

veckor. Under dessa mätningar gjordes observationer som ledde till komplementerande 

mätningar, vilka beskrivs i kap. 10 Komplementerande mätningar. 

 

7.2.3 Temperaturkompensering 
Givaren utsignal mäts i obelastat tillstånd för temperaturer från 4 till 49 °C för att se att 

sensorn uppfyller kravspecifikationen. Anledningen till att tester inte utfördes för hela 

kravspecifikationens temperaturområde, -20-60 °C, var att värmeskåpet som användes 

var begränsat från 3-50 °C. Under temperaturtesterna användes samma förstärkning som 

för 3-3-testet, vilket gör att mätvariationen under temperaturtestet direkt kunde härledas 

till en indikerad tryckvariation. 
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8 Mätutrustning och experimentuppställning 
För att testa de olika metoderna som beskrivits ovan användes följande mätutrustning. 

 

Mätutrustning 

Picoscope 3205B, oscilloskop från Pico Technology 

PS30201, ström-/spänningskälla 0-30V/0-20A 

AD620ANZ, Instrumentförstärkare från Analog Devices 

Resistorer, E12 1/4W 5% från Velleman 

Pump, Rehobot PHS-45595 även kallad Voith P115 

 

Sensorer 

CEA-XX-125UT-350, T-rosett från M-M 

CEA-XX-250US-350, helbrygga för skjuvspännings-/momentmätning från M-M 

EA-XX-S102H-350, helbrygga för membran från M-M 

KX8, tryckgivare med G ¼ ” tryckanslutning från Ashcroft 

K8, tryckgivare utan gängad tryckanslutning från Ashcroft 

 

Mätuppställning 

Alla givare bygger på motståndsförändringar hos motstånd i en full Wheatstonebrygga, 

se avsnitt Wheatstonebryggor. Töjningsgivarna 125UT levererades som halvbryggor 

men kopplades ihop parvis till en helbrygga vid mätning. För att mäta den svaga mV/V 

utsignalen från Wheatstonebryggan användes en instrumentförstärkare som förstärker 

den svaga mV/V-utsignalen, samt har en hög CMR (Common Mode Rejection) vilket 

kompenserar bort de gemensamma DC-nivåerna. I fig. 18 nedan visas ett kretsschema 

för hur mätbryggan ansluts till förstärkarkretsen. Eftersom det saknades två strömkällor 

så anslöts ben 4 på AD620-kapseln till oscilloskopets signalgenerator, vilken klarade av 

att ge -1.5V. Förstärkningen bestäms av värdet på Rg. 

 

 
Figur 18 Kretsschema över den mätbrygga och förstärkarkrets som har använts vid mätning. 
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8.1 Givare och mätriggar 

8.1.1 Expansion av ytterhylsan 
För att mäta expansionen av ytterhylsan hos en Safeset användes trådtöjningsgivare 

125UT och 250US från M-M, tillsammans med en SR-P 110 från Voith. SR-P 110 är en 

koppling med två flänsar som monteras in i en drivlina endast för att begränsa 

momentet. Talet 110 står för kopplingens friktionsdiameter i mm. I fig. 19 nedan visas 

en principskiss av en SR-P 110. 

 

 
Figur 19 Principskiss av SR-P 110 som är den kopplingstyp som använts vid mätning av expansion. 

 

För att mäta den tangentiella töjningen som är relaterad till trycket enligt ekv. 20, 

monterades trådtöjningsgivare så att två sensorelement mäter den tangentiella töjningen 

och två mäter den axiella töjningen. Här finns det ingen möjlighet att låta två av 

sensorelementen mäta en inverterad töjning, som beskrivet i kap. 4.2 Placering av 

aktiva givare i Wheatstonebryggor. De två som mäter den axiella spänningen har här 

endast som funktion att färdigställa mätbryggan samt att ge temperaturkompensering, 

d.v.s. endast är monterade som dummy-givare. De axiella töjningarna antas vara noll, 

eftersom kopplingen inte belastas i den riktningen. I fig. 20 nedan visas hur 

töjningsgivarna har varit monterad på kopplingen. 

 

 
Figur 20 Trådtöjningsgivare 125UT monterade tillsammans i helbrygga på mätobjektet, SR-P 110. 

Svarta kablar är jord, röda (gråa i gråskala) kablar är drivspänning och utsignalen mäts mellan de 

vita kablarna. 

 

Ytförberedningar och montering gjordes enligt M-M instruktioner
29,30
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8.1.2 Mätning av tryck med egentillverkade membrangivare 
För att mäta trycket direkt i en gängad tryckanslutning, men ända uppfylla krav om 

tryckområde, höjd och strömförbrukning, konstruerades en membrangivare av en 

specialkonstruerad M16-bult och M-M:s S102 trådtöjningsgivare anpassad för mätning 

av töjningar i cirkulära membran. Den mekaniskt elastiska avkänningsdelen av 

membrangivaren bestod av en M16 12.9 bult, som borrats ur axiellt så att endast ett tunt 

membran lämnats uppe i sexkantskallen. I fig. 21 nedan visas de två typer av bultar som 

tillverkades av företaget Precisionskonstruktion Nordanstig HB, samt hur trådtöjnings-

givarens struktur är uppbyggd. 

 

 

 
Figur 21 De två typer av bultar som konstruerades för att tillverka membrangivare visas i den 

vänstra bilden. Den vänstra bulten har ett 5 mm inloppskål och den högra bulten har ett 10 mm 

inloppshål. I den högra bilden visas hur strukturen i M-M:s S102H är uppbyggd. 

 

Den högra bulten i fig. 21 har en inloppsdiameter på 10 mm och en membrantjocklek på 

2 mm. För att minska spänningarna i membranets infästning till sexkantskallen så 

gjordes hålet med en radie på 0.5 mm längst upp mot membranet
31

. Detta gjorde att 

membrandiametern blev 9 mm. Dimensionerna på den bulten gjordes utifrån att M-M:s 

specifikation att membrandiametern måste vara minst 6.6 mm
32

. Tjockleken på 

membranet beräknades sedan utifrån ekv. 21 nedan, enligt M-M:s instruktion
33

: 

 

   √
       

 (    )

   
 ,    (21) 

 

där eo är önskad utspänning i mV/V. För att kontrollera att bulten kommer hålla för det 

tilltänkta trycket, gjordes en FEA (Finite Element Analysis) på bulten med 

programverktyget ANSYS. I fig. 22 nedan visas en skärmbild av spänningsfördelning i 

sexkantskallens ovansida där töjningsgivaren skall placeras. 
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Figur 22 Spänningsfördelning av membranet hos bulten med 10 mm inloppshål och 2 mm 

membrantjocklek. Till vänster visas radiella spänningar i det område där S102H:s radiella 

sensorelement ska placeras. Till höger visas tangentiella spänningar där S102H:s tangentiella 

sensorelement ska placeras. 

 

Efter FEA av bulten noterades att de, till beloppet, största radiella spänningarna inte 

hamnade där trådtöjningsgivarnas radiella sensorelement kommer att vara placerade, 

utan på områdets kant och egentligen är de största spänningarna långt utanför området. 

M-M:s instruktioner för membrandesign bygger på idén om ett membran som sitter fast 

inspänt enligt fig. 23 nedan. Där visas också spänningsfördelningen i radiell och 

tangentiell riktning. Givaren, S102H, är konstruerad för ta vara på detta och mäta en 

tangentiell töjning nära mitten, samt en radiell kompression i givarens ytterkant, se fig. 

21. I vänstra bilden i fig. 22 ovan ser vi att S102H:s radiella sensorelement kommer att 

hamna så långt in på membranet att den radiella spänningen fortfarande är positiv. Detta 

leder till att de radiella sensorelementen försämrar utsignalen, istället för att förstärka 

den, eftersom alla element i Wheatstonebryggan då upplever en ökad resistans. I ekv. 17 

visas att detta leder till en lägre utsignal. 

 

 
Figur 23 Skiss över spänningsfördelningar i ett fast inspänt membran som utsätts för tryck från 

undersidan
34

. 

 

Som tidigare nämnt så visade FEA av bulten att de till beloppet största radiella 

spänningarna uppstod långt utanför givarens sensor-element. Detta antogs bero på 

bulten inte uppfyller det generella exemplet på ett fast inspänt membran, utan övergår 

kontinuerligt med en radie på 0.5mm på undersidan, samtidigt som ovansidan är fri. 
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Detta gör att töjningen kryper runt infästningen och ger störst spänningar en bit utanför 

membranets övergång till sexkantskallen. Därför konstruerades ytterligare en bult, till 

vänster i fig. 21 ovan, som hade en inloppsdiameter på 5 mm och en membrantjocklek 

på 1 mm, där de största spänningarna hamnade på önskad position. I fig. 24 nedan visas 

spänningsfördelningen i bulten med inloppsdiameter på 5 mm. 

 

 
Figur 24 Spänningsfördelning av membranet hos bulten med 5 mm inloppshål och 1 mm 

membrantjocklek. Till vänster visas radiella spänningar i det område där radiella sensorelement 

ska placeras. Till höger visas tangentiella spänningar där S102H:s tangentiella sensorelement ska 

placeras. 

   

I fig. 24 syns det att både, till beloppet, maximala radiella och tangentiella spänningar 

hamnar inuti de områden som där de radiella resp. tangentiell sensorelementen är tänkta 

att placeras. De radiella spänningarna är även klart negativa och förstärker utsignalen.  

 

Trådtöjningsgivaren S102H limmades sedan enligt M-M instruktioner
35

 och täcktes 

sedan med ett silikonlager, M-Coat C, för att skydda givaren och lödningarna. I fig. 25 

nedan visas den färdiga membrangivaren. 

 

 
Figur 25 Färdigställd egentillverkad membrangivare. 

Under tester kopplades membrangivaren via en adapter direkt till pumpen. De 

egentillverkade membrangivarna kommer framöver kallas D-10 resp. D-5 där siffrorna 

representerar inloppshållets diameter i mm. 
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8.1.3 Mätning av tryck med Ashcrofts KX8 och K8 
De kompletta, fabriksproducerade givare som köptes in var Ashcrofts Model KX8, som 

har en G ¼” gängad tryckanslutning, samt Model K8 som saknar gängad anslutning. 

KX8:an är i princip endast en K8 med ditsvetsad tryckanslutning. I fig. 26 nedan visas 

de två typerna av givare. 

 

 
Figur 26 Till vänster KX8 med G 1/4" tryckanslutning och till vänster K8 utan gängad anslutning. 

 

KX8:n gängades via en adapter direkt in till pumpen, medan K8 monterades på två sätt. 

Det första sättet som testades var att med Voiths befintliga utrustning svetsa fast K8:an 

direkt i ett gods som skulle representera kopplingen. Dock blev det för stor 

värmepåfrestning för givaren, vilken smälte sönder. Detta var mer eller mindre väntat, 

då Ashcrofts representant på Corona Control AB sagt att det krävdes speciell utrustning 

och teknik för att kunna svetsa de små givarna utan att bränna elektroniken. Det andra 

sättet att montera givaren var att försänka givaren i ett hål med god passning och sedan 

låta en o-ring täta mot oljan medan givaren backades upp bakifrån av en plåt. I fig. 17 

visas en skiss av montering och i fig. 27 nedan visas den faktiska testriggen. Riggen har 

en tryckanslutning som går att koppla direkt till pumpen. 

 

 
Figur 27 K8 monterad i mätrigg med tryckanslutning. 
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9 Resultat 

9.1 Expansion av ytterhylsan 

Under dessa mätningar användes två typer av töjningsgivare från M-M, 125UT och 

250US. Båda består av samma material och har samma nominella motstånd, 350 Ohm. 

Skillnaden ligger i att 125UT består av två sensorelement i en halvbrygga, medan 

250US består av fyra sensorelement i en helbrygga. 250US är egentligen tänkt för att 

mäta skjuvspänningar i axlar som utsätts för vridande moment, men genom att rotera 

mönstret 45° så fås önskad mätning av tangentiell och axiell töjning. 

9.1.1 3-3-Test 
För 3-3-testet användes 2 st. 125UT som kopplats i helbrygga. I fig. 28 nedan visas 

resultatet av 3-3-testet. 

 
Figur 28 Resultat från 3-3-test för 125UT:s mätning av kopplingens expansion beroende på 

trycksättning. 

 

I fig. 29 nedan visas respektive mätseries avvikelse från BFSL (Best Fit Straight Line) 

för seriernas mätvärden mellan 20 MPa till 100MPa. Avvikelsen ges som procent av 

den FSO (Full Scale Output) som uppmäts, d.v.s. den output som ges vid 100MPa. 

Anledningen till att mätpunkter för 0 MPa och 10 MPa inte har använts är att 

kopplingen har ett internt spel mellan koppling och axel som måste tätas innan den 

börjar expandera utåt. För denna koppling sker detta vid 17 MPa. Detta tryck kallas av 

Voith för P0 (P-noll). 
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Figur 29 Graf som visar mätdatas avvikelse i % FSO från respektive mätseries BFSL. Mätdata 

från 3-3-test för 125UT 

9.1.2 Långtidstest 
Driften hos givaren är mätt i omgångar under helg och kvällar, eftersom 

mätutrustningen inte var tillgänglig under dagtid. Varje mätpunkt representerar ett 

medelvärde på de mätvärden som tagits inom den närmsta halvtimmen. I fig. 30 nedan 

visas resultatet av sju mätserier som tagits under de knappa två veckor som kopplingen 

var trycksatt.  

 
Figur 30 Drift över tid från 125UT då monterad på koppling som är trycksatt till 80 MPa. 

Mätserier har gjorts i 7 omgångar under helg och kvällar. 
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I fig. 31 nedan visas en mätserie som togs senare under en helg, då kopplingen hade 

varit trycksatt i över två veckor.  

 
Figur 31 Resultat från mätningar av driften i utsignal för 250 US, då kopplingen var trycksatt till 

80MPa. Mätningen gjordes under 64 timmar över en helg. 

 

I grafen i fig. 31 syns tydliga svängningar med en periodtid på ca 24 timmar. För att 

förstå deras ursprung utökades mätningarna kring detta i kap. 10 Komplementerande 

mätningar. Efter att kopplingen varit trycksatt i ca två veckor gjordes även en mätserie 

av givarens drift, direkt efter trycket hade släppts. Resultatet av den mätningen visas i 

fig. 32 nedan. 

 
Figur 32 Resultat från mätning av driften i utsignal för 250 US, då trycket precis släppts från 80 

MPa till atmosfärstryck. Innan hade kopplingen varit trycksatt i ca två veckor. Mätningen gjordes 

under 64 timmar över en helg.  
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9.1.3 Temperaturtest 
I fig. 33 nedan visas resultatet från temperaturtester, då en 250US limmats på ett 3 mm:s 

plattjärn. Anledningen till att givaren monterats på ett plattjärn är att det skulle tagit för 

lång tid att värma hela kopplingen under testet. Variationen anges som procent av FSO. 

En linjäranpassning av mätdata visar ett temperaturberoende på ±0.003%FSO/°C inom 

intervallet 4-49 °C. 

 
Figur 33 Resultat från mätning av driften beroende på temperatur för 250US, då sensorn värmts 

från 4-49°C. Under mätning var sensorn limmad på ett plattjärn. 



 

31 

 

9.2 D-10 

9.2.1 3-3-Test 
Resultatet av 3-3-testet för D-10 visas i fig. 34 nedan, tillsammans med den uppmätta 

spridningen kring respektive mätseries BFSL i fig. 35 

 
Figur 34 Resultat från 3-3-test för D-10 då givaren monterats direkt till pump. 

 

 
Figur 35 Graf som visar mätdatas avvikelse i %FSO från respektive mätseries BFSL. Mätdata från 

3-3-test för D-10. 

 



 

32 

 

9.2.2 Långtidstest 
Något test av D-10:s långtidsdrift gjordes ej då det inte fanns någon rigg för att 

säkerställa att den belastades med ett konstant tryck över en längre tid. 

9.2.3 Temperaturtest 
Något temperaturtest av D-10 gjordes inte heller, eftersom den antogs reagera likadant 

på temperatur som D-5, vilken genomgick ett temperaturtest. Anledningen till att testet 

gjordes på den senare nämnda givaren var att den kändes mer robust, eftersom D-10:an 

misstänks ha blivit glapp i lödningen efter den genomgått 3-3-testet. D-10:an fungerade 

dock felfritt under 3-3-testet 

9.3 D-5 

9.3.1 3-3-test 
Resultatet av 3-3-testet för D-5 visas i fig. 36 nedan, tillsammans med den uppmätta 

spridningen kring respektive mätseries BFSL i fig. 37 

 

 
Figur 36 Resultat från 3-3-test för D-5 då givaren monterats direkt till pump. 
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Figur 37 Graf som visar mätdatas avvikelse i %FSO från respektive mätseries BFSL. Mätdata från 

3-3-test för D-5. 

9.3.2 Långtidstest 
Det gjordes inget test av långtidsdrift av denna givare av samma anledning som för D-

10, d.v.s. att det saknades lämplig testrigg för detta. 

9.3.3 Temperaturtest 
Resultatet av temperaturtestet för D-5 visas i fig. 38 nedan, där variationen anges som 

% FSO. Linjäranpassning av mätdata visar en temperaturpåverkan av ±0.115%FSO/°C 

inom intervallet 4-49 °C. 

 
Figur 38 Resultat från mätning av driften beroende på temperatur för D-5, då sensorn värmts från 

4-49°C.  
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9.4 Jämförande av utsignal mellan D-10 och D-5 

I fig. 39 nedan visas en mätserie från vardera givare. Samma förstärkarkrets och 

mätuppställningen har använts i båda fallen och visar att utsignalen från D-5 är ca 2.2 

ggr starkare än utsignalen från D-10. 

 
Figur 39 Jämförande graf av D-10:s och D-5:s utsignal vid trycksättning från 0-100 MPa. 
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9.5 KX8  

9.5.1 3-3 test 
Resultatet från 3-3-testet för Ashcrofts givare KX8 presenteras i fig. 40 nedan. I fig. 41 

visas spridningen av mätdata för mätserierna i förhållande till respektive series BFSL. 

Spridningen anges i % FSO.  

 
Figur 40 Resultat från 3-3-test för KX8 då givaren varit monterad direkt till pump. 

 

 
Figur 41 Graf som visar mätdatas avvikelse i %FSO från resp. mätseries BFSL. Mätdata från 3-3-

test för KX8. 
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9.5.2 Temperaturtest 
Temperaturtester av KX8 visar på en temperturpåverkan av ±0.0012% FSO/°C inom 

intervallet 4-49°C. Fig. 42 nedan visar KX8 respons på temperaturtestet. 

 
Figur 42 Resultat från mätning av driften beroende på temperatur för KX8, då sensorn värmts 

från 4-49°C. 
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9.6 K8 

För Ashcrofts givare K8, som är den givare som saknar gängad anslutning, gjordes 

endast en enda mätserie där givaren trycksattes från 0-100 MPa och sedan tillbaka igen. 

Anledningen till att fler mätningar inte gjordes var att K8 är samma givare som sitter 

monterad i KX8 och testet borde visa samma beteende. Tester gjordes för att bekräfta 

att monteringen av givaren fungerade, samt att antagandet, om dess likhet i beteende 

med KX8, var riktigt. I fig. 43 nedan visas resultatet från då givaren trycksatts och där 

trycket sedan lättades. I fig. 44 visas en jämförelse med utsignalen från KX8. Samma 

förstärkarkrets och mätuppställningen har använts vid båda givarnas tester. 

 
Figur 43 Resultat från då K8 trycksätts från 0-100 MPa och sedan tillbaka till 0 MPa.  

9.7 Jämförande av utsignal mellan KX8 och K8 

 
Figur 44 Jämförande graf av KX8:s och K8:s utsignal vid trycksättning från 0-100 MPa. 
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10 Komplementerande mätningar 
Efter att ha noterat de periodiska svängningarna i långtidstesterna för 250US gjordes 

komplementerande tester för att söka orsaken till svängningarna. Ytterligare två 

långtidstester gjordes, en då kopplingen var trycksatt till 80 MPa och en då kopplingen 

ej var trycksatt. Samtidigt övervakades temperaturvariationerna i rummet med ett 

termoelement typ K. I fig. 45 och 46 nedan presenteras resultatet från dessa två tester. 

Magnituden på variationerna har skalats om, linjära trender har tagits bort och icke 

kontinuerligt mätdata har interpolerats och representeras med finare upplösning för att 

bättre kunna jämföra data. Dock så går det därför inte att jämföra annat än periodtiden 

samt fasen på svängningarna i fig. 45 och 46 

 

 
Figur 45 Utsignal från 250US resp. termoelement då kopplingen varit trycksatt till 80 MPa. Linjära 

trender har tagits bort och skalor har ändrats. Mätningen har gjorts under 64 timmar över en helg. 
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Figur 46 Utsignal från 250US resp. termoelement då kopplingen ej var trycksatt. Linjära trender 

har tagits bort och skalor har ändrats. Mätningen har gjorts under 64 timmar över en helg. 

 

I fig. 47 nedan visas den skalenliga magnituden på tryckvariationerna för 

långtidstesterna när kopplingen varit trycksatt samt ej trycksatt. Svängningarnas faser 

går ej att jämföra då mätningarna inte är gjorda samtidigt. Magnituden av 

svängningarna är ca 6 ggr större då kopplingen är trycksatt. 

 

 

 
Figur 47 Jämförande graf av tryckförändringarna i %FSO, från då kopplingen varit konstant 

trycksatt till 80 MPa resp. då kopplingen ej varit trycksatt. Mätningen har gjorts under 64 timmar 

över varsin helg. 
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11 Diskussion 

11.1 Expansion av ytterhylsa 

3-3-testet av ytterhylsans expansion, som mättes med 125UT, visade att det är fullt 

möjligt att mäta expansionen som en funktion av trycksättningen. Utsignalen visade en 

linjäritet som för nästan alla mätpunkter låg inom ±1 % FSO. Mätpunkterna under det 

s.k. P0 (P-noll), i det här fallet 17 MPa, måste dock plockas bort eftersom Safeset-

ringen då ännu inte har greppat helt runt axeln. Detta leder till att ytterhylsan inte 

expanderar linjärt under den fasen.  Resultatet för 3-3-testet (fig. 29) visar att 

repeterbarheten var god och hysteresen liten. Eftersom referenstryckets inte kunde ställas 

in med en hög precision så är repeterbarheten och hysteresen dessutom troligtvis bättre än 

vad som kan avläsas i figur 29. (Pumpen för inställning av referenstrycket var utrustad med 

en manometer som hade skalstreck var 10:de MPa). Det finns enligt min bedömning en 

stor risk att variationen i 3-3-testet påvisas större än vad den verkligen är på grund av att 

manometern lästs av lite fel vid mätning.  

 

Långtidstestet visade på en utsignal, se fig. 30, som faller brant i början från ca 960 mV 

till 920 mV för att sedan, med oscillationer, stabilisera sig kring 920-930 mV. Detta 

initiala fall på ca 40 mV motsvarar drygt 3 % FSO och skulle kunna förklaras av 

krypning i givaren eller i limmet. Enligt en rapport från HBM
36

 är statiska laster under 

en längre tid en av trådtöjningsgivarnas svagheter, eftersom krypning observeras. Deras 

resultat visade även på samma exponentiellt avtagande drift, efter att givaren blivit 

belastad, som syns under de första 60 h i fig. 30. I fig. 32 visas en mätserie som tagits 

direkt efter att givaren har avlastats. Vi ser då ett omvänt beteende från då givaren 

började belastas. Här driver den tillbaka exponentiellt från ca 5 mV till ca 25 mV och är 

då fortfarande stigande. Detta beteende går också att känna igen från HBM:s rapport där 

de visar på hur givarna beter sig vid återhämtning efter avlastning. Enligt Jakob Hedie 

Jörgenssen, säljare på LISAB därifrån givarna köptes, är detta beteende vanligt och 

beror på krypningar i limfogen. Enligt Jakob måste givarna motioneras efter 

applicering, genom att repeterat belasta dem till maxlast och sedan avlasta. Detta anser 

jag har gjorts innan långtidstestet i och med utförandet av  3-3-testet. Detta kan dock i 

sådana fall leda till ytterligare osäkerhet kring precisionen i 3-3-testet ifall givarna borde 

ha motionerats innan det testet genomfördes. Under långtidstestet observerades 

oscillationer i utsignalen, vilka hade en periodtid på ca 24 timmar, se fig. 31. Detta gav 

misstankar om att det berodde på ett temperturberoende i mätsystemet. Därav gjordes 

två tester där utsignalen mättes samtidigt som rumstemperaturen, se fig. 45 och 46. I det 

ena testet var kopplingen trycksatt till 80 MPa och i det andra var kopplingen inte 

trycksatt. Resultatet visade på att utsignalens svängningar helt följde med temperaturens 

variationer, då kopplingen var trycksatt, medan det inte fanns någon tydlig korrelation 

mellan svängningarna när kopplingen var tom. Amplituden på svängningarna var även 

ca 6 ggr större då kopplingen varit trycksatt. Detta anser jag tyder på att det inte är en 

temperaturstörning i givaren som registrerats utan snarare en reell tryckförändring 

beroende på oljans utvidgning.  

 

Temperaturtestet av 250US utfördes på en givare monterad på ett plattjärn som antogs 

ha samma expansionskoefficient som kopplingen. Anledning till att inte hela 

kopplingen värmdes var att det skulle tagit alldeles för lång tid att vänta på att 

kopplingen skulle nå en jämn, önskad temperatur. Temperaturtesterna visade på en 
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väldigt låg temperaturpåverkan, ±0.003 %FSO/°C inom intervallet 4-49 °C. Testerna 

kunde bara göras inom detta intervall, men eftersom att mätdata från testerna visade på 

ett starkt, linjärt beteende, anser jag det vara rimligt att anta att inga större skillnader i 

beteende finns inom intervallet -20-60 °C. 

 

Teoretiska strömförbrukningen för 250US och 125UT kopplad i helbrygga blir exakt 8 

mA, vid 2.5 V. För att sänka strömförbrukningen skulle det vara möjligt att sänka 

drivspänningen ytterligare eller att använda trådtöjningsgivare med högre resistans. Det 

föredras att använda trådtöjningsgivare med högre nominell resistans för att sänka 

strömförbrukningen, eftersom det inte påverkar kretsens känslighet lika mycket. 

Trådtöjningsgivaren har samma relativa resistansförändring ∆R/R oavsett nominell 

resistans, vilket ger att styrkan på utsignalen Vab endast styrs av Vin enligt ekv. 18. 

 

Vid montering i produktion på Voith är det inte lämpligt att limma trådtöjningsgivare, 

eftersom det ställer höga krav på rena ytor utan fett. I monteringen på Voith används 

mycket oljor för smörjning och tester vilket gör att de flesta ytor är kontaminerade. 

Limning för långtidsbruk ställer också andra krav på limmet än vid de tester som utförts 

här. För långtidsbruk så används två-komposit epoxy, t.e.x M-M AE-15
37

, vilken kräver 

en lång härdningstid vid förhöjd temperatur. För att undkomma problem med detta så 

kan svetsmonterade trådtöjningsgivare användas. Dessa är redan professionellt limmade 

på stålschims som sedan svetsas fast på kopplingen. Detta skulle göra monteringen 

snabbare och säkrare. En ytterligare fördel med svetsmontering är att givarna då kan ha 

kablage färdiglött och draget innan montage, vilket gör att de direkt kan kopplas in efter 

att ha blivit fastsvetsade. 
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11.2 D-10 och D-5 

De egentillverkade membrangivarna D-10 resp. D-5 fungerade båda för att mäta trycket. 

Båda givarna hade en linjär utsignal där väldigt hög andel av mätdata i 3-3-testet håller 

sig inom ±1 % från resp. linjäranpassning. För D-10 så visade dock de mätserier för 

sjunkande tryck en större variation, i synnerhet mätserie 1 vilken hade en avvikelse från 

linjäranpassningen på uppemot ±3 %. Någon förklaring till detta har ej hittats. Detta 

beteende finns ej att se hos D-5. I fig. 39 såg vi tidigare att utsignalen från D-5 var ca 

2.2 ggr så stark som den för D-10, vilket visar att det finns stor anledning med att 

försöka anpassa membranets utformning så att maximala spänningar uppstår i 

trådtöjningsgivarens känsligaste zoner. De förbättringar av konstruktionen som gjordes 

när inloppsdiametern minskades, från 10 mm till 5 mm, hade dock inte som mål att 

optimera utformningen, utan bara att se om känsligheten kunde förbättras märkbart. 

 

Temperaturtester utfördes på D-5 och visade på en kraftig temperaturpåverkan på ca 

±5% FSO. Detta var mycket oväntat då temperaturpåverkan hade förutsatts vara mindre, 

eftersom Wheatstonebryggan ska kompensera för temperaturändringar hos 

trådtöjningsgivarna samt att trådtöjningsgivarna är designade för att kompensera 

temperaturutvidgning i stål. Dessutom förväntades dessa givare ha samma 

temperaturberoende som 250US, eftersom de är gjorda av samma material, av samma 

tillverkare och är limmade med samma lim. För att utesluta att den starka 

temperaturpåverkan berodde av mätfel, gjordes ytterligare en mätning i en vanlig 

köksugn, där D-5 värmdes från 22-82°C. Resultat där blev liknande med en drift på 

uppemot ±10% FSO. Eftersom samma beteende inte upplevdes hos 250US misstänks 

mätobjektet vara källan till det kraftiga temperaturberoendet. Bulten antogs utvidgas 

likformigt vid ökad temperatur. För att bekräfta det så gjordes en FEA på bulten, då 

bultens temperatur steg från 22-82°C, vilket inte påvisade att några spänningar uppstår i 

bulten. Det går dock att misstänka att det kraftiga temperaturberoendet beror på 

spänningar som har arbetats in i bulten då den tillverkades. Bulten har inte 

avspänningsglödgas efter att den har blivit urborrad och omdimensionerad av 

Precisionskontruktion Nordanstig HB. Detta kan leda till det finns restspänningar kvar 

som reagerar kraftigt på temperaturförändringar. Enligt Jakob Heide Jörgensen, CEO 

LISAB, så händer detta ofta vid tillverkning av laststommen.  För att bekräfta det skulle 

en ny D-5 kunna tillverkas, där bulten avglödgas innan trådtöjningsgivare appliceras. 

 

Strömförbrukningen kan även här regleras här på samma sätt som för 125UT och 

250US. S102H har en bryggresistans på 350 Ohm vilket ger en strömförbrukning på 

8mA vid 2.5 V 

 

Monteringsmässigt går det att få de hemmagjorda membrangivarna mycket små och 

lättanvändbara. I det här fallet användes en M16-bult som grund för givaren, men 

eftersom den givare som fungerade bäst var den med mindre inloppsdiameter, finns det 

utrymme att använda mindre bultar. Med en 5 mm inloppsdiameter skulle en M10 

(motsvarar G1/8”), räcka. Genom att skala av någon mm från sexkantskallens höjd 

skulle den få ännu lägre profil och då vara möjlig att försänka helt i kopplingens gods. 

Ledningarna till den elektriska anslutningen behöver inte monteras som i fig. 25 utan är 

möjliga att dra direkt åt sidan för att inte öka givarens höjd. Tillverkningen av de 

egentillverkade membrangivarna var dock mycket krånglig och kändes inte tillförlitlig. 

Töjningsgivarna hade väldigt små lödplättar och det var svårt att placera givaren 

centrerat på membranet. Vid val av dessa givare bedömer jag att produktion av givarna 

måste ske av kompetent tillverkare som är specialiserad på denna typ av montage.   
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11.3 KX8 och K8 

Mätresultaten från KX8 3-3-test visade på god linjäritet, repeterbarhet och okänslighet 

för hysteres. Nästan alla mätpunkter höll sig inom ±1% FSO från resp. linjäranpassning. 

Detta stämmer bra med Ashcroft angivelse enligt datablad, som säger att maximal 

avvikele p.g.a. icke-linjäritet, hysteres och icke-repeterbarhet skall ligga under ±1%. Att 

en del mätpunkter ändå hamnar utanför intervallet, skulle kunna förklaras av osäkerhet 

vid avläsning av pumpens manometer. Givarna har enligt tillverkare en maxdrift på 

±0.5% FSO/år. Ett utdrag från stabilitetstester gjorda på Ashcrofts Model G2 bifogas i 

bilaga A. Model G2 bygger på samma teknik som K8 och tillverkas med samma 

utrustning, enligt Product Manager för Ashcroft, USA. Temperaturtester av KX8 visar 

på ett lågt temperaturberoende på ±0.0012% FSO/°C inom intervallet  4-49°C. Om 

temperaturberoendet skulle antas fortsätta vara linjärt inom intervallet -20-60°C skulle 

det ge ett maximalt fel, p.g.a. temperatur, på mindre än 0.1% FSO. Ashcroft anger i 

datablad för KX8 och K8
38

 en temperaturpåverkan på ±0.3%/10°C inom området 0-

50°C och ±0.3%/10°C inom intervallen -20-0°C, 50-80°C vilket skulle ge en mycket 

större påverkan. Summeras maximal temperaturpåverkan enligt datablad så fås ett 

maximalt fel, p.g.a. temperatur, på ±3.6 % FSO över hela området -20-60°C. 

 

Strömförbrukningen för K8 anges, enligt datablad, nominellt till mindre än 1.4 mA. På 

de givare som levererats till Voith uppmättes minsta bryggmotstånd till 2200 Ohm, 

vilket vid 3.3 V ger en förbrukning på 1.5 mA. Detta är klart under kriteriet för 

strömförbrukningen, som var på 8 mA 

 

Enligt Jörg Muller, Sales Area and Marketing Manager Ashcroft Europe, är det möjligt 

att skapa en KX8 med ännu mindre tryckanslutning, eftersom KX8 endast är en K8–

sensor som svetsats fast på en tryckanslutning. Enligt Jörg är det inte möjligt att skapa 

en KX8 med G 1/8 ” gänga, eftersom det strider mot EN 837-1 (Table 10) som säger att 

den dimensionen endast är godkänd upp till 40 MPa. Han säger dock vidare att det går 

att skapa en metriskt gängad tryckanslutning som fungerar i Voiths applikation. 

Eftersom sensorn kommer att gängas ner i kopplingens tjocka gods, går det att göra 

tryckanslutningens väggar ganska tunna utan att de spricker radiellt. 
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12 Slutsats 
Resultatet från testerna visar att alla utvalda metoder och givare är möjliga att använda 

för tryckmätning i Voiths kopplingar. Ingen går att räkna bort som omöjlig eller sämre 

än någon annan, utan att jämföra detaljer i kravspecifikationen. Gällande noggrannhet 

för givare och mätmetoder, så påvisade resultatet från 3-3-testet att mycket få 

mätpunkter hamnade utanför ±1% FSO från resp. linjäranpassning. Detta resultat antas 

dessutom kunna förbättras genom att använda en pump med högre noggrannhet, vilket 

borde minska spridningen. Då borde en noggrannhet på mindre än ±1% FSO kunna 

säkras. För de givare som trådtöjningsgivare limmats på, skulle resultatet möjligen 

kunnat förbättras ytterligare genom att först motionera givarna, så att spänningar i 

limfogar släpper. Den givare som visade på sämst resultat angående linjäritet, hysteres 

och repeterbarhet var den egentillverkade membrangivaren med 10 mm inlopps-

diameter, D-10. Dock visade det sig att den egentillverkade med 5 mm, D5, var näst 

bäst efter KX8. Detta skulle kunna tyda på att det inte är själva tekniken som brister 

utan att det finns en hög grad av osäkerhet i tillverkningen. Detta upplevdes också i och 

med att två stycken givare gick sönder vid tillverkning. Den ena var till synes oskadad 

men antas under lödning fått ett internt brott. Temperaturtesterna visade att varken 

250US eller KX8 visade prov på någon större temperaturkänslighet. Båda givarna hade 

en total drift på under 0.2% FSO på intervallet 4-49 °C. Den egentillverkade 

membrangivaren, D-10, som testades drev kraftigt med upp till ±5% FSO inom samma 

område.  

 

För vidare tryckmätningar rekommenderas att Ashcrofts sensorelement i K8 eller KX8 

används. Tester visade att den har bäst resultat på både 3-3-testet och temperaturtestet. 

Den anges enligt datablad ha en långtidsdrift på max ±0.5% FSO/år. Detta kan ej sägas 

vara bättre än driften på 250US, eftersom testerna bara gjordes under en begränsad tid 

på två veckor, vilket endast påvisade en kraftig initial drift. Dock ställer denna initiala 

drift till problem eftersom kopplingen måste hållas kvar i produktion under den tiden 

innan kalibrering kan ske. Detta ger att K8-elementet är att föredra även i denna aspekt. 

K8-elementet var även den givare som gav starkast utsignal i förhållande till 

strömförbrukning. För att få samma strömförbrukning med de monterade 

trådtöjningsgivarena måste drivspänningen sänkas till 0.7 V, vilket skulle ge en mycket 

svag utsignal, alternativt att resistansen hos motstånden i bryggan höjs till ca 1700 Ohm. 

Vid bedömning av funktion, montering eller pris kan inte jag se någon anledning att 

välja de egentillverkade membrangivarna framför KX8. Mätningen av expansionen 

fungerade, i avseende på mätprecision och temperaturberoende, likvärdigt KX8 och är 

prismässigt billigare. Dock är prisskillnaden så pass liten att detta inte motiverar att en 

givare skall användas framför en annan. Enda anledningen till att välja mätning av 

ytterhylsans expansion för att mäta trycket, anser jag vara att man skulle vilja undvika 

ytterligare en ingång till oljan eller att det går att kombinera med ytterligare mätningar. 

Det skulle t.ex. kunna gå att motivera mätning av expansionen med att man samtidigt 

vill mäta det moment som kopplingen överför, något som skulle gå att göra med 

trådtöjningsgivare. De skulle t.ex. gå att montera två st. 250US, vridna 45° vinkel i 

förhållande till varandra, en som mäter expansion av kopplingen beroende på tryck och 

en som mäter vridning av kopplingen beroende på överföringsmoment. 

 

Angående krav på tålighet så kan alla mätmetoderna och givarna uppfylla 

kravspecifikationen om de appliceras rätt. Trådtöjningsgivare kan med befintliga 

tillbehör skyddas så att de tål fukt, hetvatten, smuts och solljus. Eftersom 

trådtöjningsgivarna inte innehåller några rörliga delar samt har en obetydlig vikt, så bör 
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känslighet för vibration och rotation kunna försummas i dessa sammanhang. KX8 och 

K8 har sin sensorkrets i en kapsel av rostfritt stål och den elektriska anslutningen är 

tätad med en hård massa. Konstruktionen är tålig mot tuffa miljöer och givaren uppges 

enligt datablad påverkas försumbart av vibrationer. K8 har den fördelen att den vid 

montering blir förseglad från yttre miljöpåverkan via den plugg eller plåt, som monteras 

för att hålla kvar den i sitt monteringshål.  

 

De givare som har direktkontakt med oljan har fördelarna att de inte behöver kalibreras 

efter montage på koppling, samt att de passar på alla utförande av kopplingar. Vid 

mätning av expansion av ytterhylsan går det ej att ha ett nav monterat på ytterhylsans 

yta, eftersom trådtöjningsgivarna kommer att vara monterade där. Det har dock inte 

utvärderats huruvida D-5:s och D-10:s kalibrering påverkas av åtdragningsmomentet. 

KX8:s kalibrering bör ej påverkas av detta, då givaren är monterad ovanför sexkant-

skallen. 

 

Huruvida man väljer att använda en KX8 med gängad tryckanslutning eller en K8 som 

försänks och backas upp av en gängad plugg eller plåt, beror på vilka alternativ i 

utförande som är möjliga. I KX8:s fall bör tryckanslutningen minskas till en G1/8”. 

Detta är inte möjligt enligt Ashcroft, eftersom de begränsas av regelverk, men de kan 

däremot göra tryckanslutningar med metriska gängor efter specifikation. I K8:s fall bör 

tappen vid tryckingången förlängas så att den styr ner i sätet bättre, samt att både en 

stödring och en o-ring ryms. Ashcroft uppger, direkt samt via Corona Control AB, att 

det är möjligt att göra önskade ändringar av utförandet efter specifikation.  
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15 Bilaga A – Tryckgivare 

15.1 Ashcroft K8/KX8 
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15.2 Stabilitetsdata för Ashcroft Model G2 
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15.3 PHE167 
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16 Bilaga B - Trådtöjningsgivare 

16.1 CEA-XX-125UT-350 

 

16.2 CEA-XX-250US-350 
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16.3 EA-XX-S102H-350 

 
 

16.4 CEA-XX-W250C-350 
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17 Bilaga C - Ritning bultar 

17.1 Bult till D-10 
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17.2 Bult till D-5 
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