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1 Sammanfattning 
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) är en gruvdriftskoncern med 

järnmalmsbrytning som huvudsaklig verksamhet. En av produkterna tas fram genom att 

raffinera järnmalm till pellets vilket är en efterfrågad produkt vid ståltillverkning. 

 

Vid sintring av råkulor till pellets är temperaturen väsentlig för att få så hög oxidation 

som möjligt av magnetit till hematit och för att få rätt fasthet. För att reglera värmen bör 

temperaturen mätas bland råkulorna eftersom det är kulornas temperatur som är det 

viktiga. 

  

Projektet går ut på att undersöka möjligheterna att mäta temperatur bland råkulor på 

gratevagnar som åker genom en pelletsugn med ett permanent mätsystem. Här ställs höga 

krav på mätsystemet på grund av miljö, portabilitet och drifttid. 

Miljöanalyser gjordes för att ta reda på vilken påfrestning ett mätsystem bör klara av. 

Förslag om placering av mätutrustning framtogs genom kartläggning av miljön. En 

värmeundersökning utfördes av vad hög värme har för påverkan på elektroniska 

komponenter som kan behövas till ett mätsystem. 

Det gjordes även en undersökning över vilka komponenter som kan klara av den värme 

ett mätsystem kan bli utsatt för. Utifrån detta kunde ett prototypmätsystem konstrueras 

för att mäta temperaturen där ett mätsystem kan placeras på en gratevagn samt för att 

skapa möjlighet för mätningar med termoelement i bädd. Mätsystemet skapades med 

trådlös kommunikation, möjlighet till loggning av data och med möjlighet att ansluta tre 

termoelement av typ S. Olika typer av trådlös kommunikation utvärderades för att se vad 

som kan vara mest lämpat med tanke på miljö, räckvidd, strålning och strömförbrukning. 

Strömförsörjning undersöktes för att hitta den mest lämpade strömförsörjningen med 

längst drifttid och högst funktionalitet.  

En utredning gjordes för att hitta monteringsmöjligheter av ett mätsystem på en 

gratevagn. Värmeavskärmning och isolering undersöktes för att få ner temperaturen i 

kapslingen och för elektroniken i ett mätsystem. 

Några olika temperaturgivare granskades för att hitta en som klarar av att mäta 

temperaturer upp till 1500°C och som fysiskt kan monteras på en gratevagn. 
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2 Abstract 
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) is a mining group with iron ore mining as 

the main business. One of the products is produced by refining iron ore to iron pellets, 

which is a quality and environmentally clever product  in steel production.  

  

When iron pellets are produced by roasting green pellets the temperature is very 

important. The goal is to get as much oxidation as possible from hematite to magnetite 

and to get correct mechanical properties. To control the process it’s important to know 

the temperature of the green pellets specifically and not the surrounding mechanical 

structure, ceramics lining in the furnace and the influence from radiation. 

 

The goal of the project is to examine possibilities to measure temperature with a 

permanent measurement system of green pellets which are transported on grate cars 

trough pellet plant. The measurement system has to meet some requirements of 

environment, portability and operating time. 

Analysis of the environment has been made to get specification of what a measurement 

system has to withstand. Proposition about assembly location has been investigated by 

analysis of the environment. A thermal analysis has been made of electronic components, 

especially electronic components that can be used in a measurement system. A analysis 

has also been made of which electronic components that are suited for a measurement 

system and can withstand the heat. A development measurement system has been 

developed from the results of the analysis. The system has been constructed to measure 

the temperature of what a system can be exposed of on a grate car. This with wireless and 

data-logging support and future measurements possibilities with three thermocouples of 

type S. 

 

Wireless data transfer was examined to see what type is most suited for the task with 

knowledge of environment, transmission range, radiation and power consumption. Power 

sources was examined to find a power source with longest working time and highest 

functionality. Heat insulation and reflective materials has been investigated with the goal 

to get the temperature in the system enclosure as low as possible. Some different types of 

temperature sensors that can measure temperatures up to 1500°C and which can be 

mounted on a grate car has been evaluated.   
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1 Inledning 
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) är en gruvdriftskoncern med 

järnmalmsbrytning som huvudsaklig verksamhet. En av produkterna tas fram genom att 

raffinera järnmalm till pellets vilken är en efterfrågad produkt vid ståltillverkning. LKAB 

började sin tillverkning av pellets under 1950-talet. Tillverkning av pellets sker i 

pelletsverk i flera steg. Ett av stegen är att låta råkulor sintras till pellets i en pelletsugn. 

Vid sintring av råkulor är temperaturen en viktig faktor. Det är därför viktigt att känna till 

temperaturen på själva kulorna och inte bara temperaturen i ugnen. För LKAB:s 

pelletsverk i Malmberget finns det inget permanent system för mätning av temperaturen 

på kulorna inne i pelletsugnen.  

1.1 Bakgrundsinformation 

LKAB har som önskemål att kunna använda ett mätsystemsystem för temperaturmätning 

av råkulor/pellets som åker på straigth-grate vagnar i pelletsverken. Detta mätsystem ska 

mäta temperatur samt skicka uppmätt temperaturdata trådlöst till en mottagare som kan 

tolka och presentera temperaturdata. Systemet ska vara fristående och klara av den 

påfrestande miljön som finns i ett pelletsverk. 

1.2 Syfte och Mål 

Att undersöka möjligheten att mäta temperaturen på råkulor/pellets som åker på 

gratevagnar i ett straight grate pelletsverk med ett permanent mätsystem. Göra en 

förstudie över vilka metoder, utrustningar, komponenter och tillverkningssätt som kan 

vara mest lämpade för den miljö och omgivning som ett mätsystem kan bli utsatt för. 

Tillverka en prototyp för mätning av de temperaturer som ett möjligt mätsystem kan bli 

utsatt för som sitter fastmonterat på en gratevagn. 

1.3 Avgränsningar 

Inget färdigt system tillverkas. Detta projekt omfattar en förstudie över möjligheterna att 

mäta temperatur i bädden på gratevagnar. Projektet behandlar de elektriska delarna samt 

fästen, upphängning och material för avskärmning av värme, inte de mekaniska delarna 

för själva vagnen.  
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2 Teori 

2.1 Pelletsverk MK3 

 

Figur 1. Schemaskiss över MK3 Pelletsugn. 

Tillverkning av pellets sker i pelletsverk genom att järnmalmsslig blandas med vatten och 

bindemedel som sedan rullas i rulltrummor till kulor, vilket kallas ”råkulor”. Kulornas 

storlek och kvalité är vitala för att få rätt slutprodukt. Råkulorna transporteras genom en 

torknings-, förvärmnings-, brännings- och kylningszon (se figur 1). I LKAB:s pelletsverk 

i Malmberget är denna process en straight grate process. Det innebär att kulorna 

transporteras på vagnar (kallade gratevagnar) sammankopplade i varandra, liknande ett 

länkat transportband.  

2.2 Termodynamik i pelletsugn 

I torknings- och förvärmningszonen torkas och förvärms kulorna vilket gör att 

hållfastheten ökar. Bränningszonen värmer upp kulorna till sintringstemperatur ca 

1300ºC vilket gör att järnmalmspartiklarna delvis smälter ihop och hållfastheten ökar än 

mer. Slutligen kyls kulorna ner för förvaring i väntan på leverans. 

Processen genom pelletsugnen gör att en kemisk process uppstår som gör att magnetiten i 

råkulorna oxideras till hematit. Detta innebär att magnetiten förenar sig med luftens syre 
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och bildar hematit. Denna kemiska reaktion är exoterm vilket gör att den avger värme 

som återanvänds till uppvärmningsprocessen. 

Den kemiska processen för oxidationsförloppen kan skrivas: 

                       

För att denna kemiska process ska fungera och för att det ska bli jämnvikt är 

pelletskulornas temperatur viktig. Oxidationsprocessen går i jämnvikt med luft vid 

1380ºC. Överskrids temperaturen går processen tillbaka. 

2.3 Olika zoner 

 

 

Figur 2. Schemaskiss över MK3 Pelletsugn. 

De finns åtta olika zoner i pelletsugnen (se figur 1 och figur 2). I varje zon passerar luft 

genom bädden och gratevagnarna.  

 UDD – Up-draught drying - Torkning 

 DDD –Down-draught drying - Torkning 

 PH – Pre Heat – Förvärmning 

 F – Fire – Värmning  

 AF I – After fire zone 1 – Eftervärmning 1 

 AF II – After fire zone 2 – Eftervärmning 2 

 C I – Cooling zone 1 – Kylzon 1 

 CII – Cooling zone 2 – Kylzon 2 
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2.4 Gratevagnar 

 

Figur 3. Gratevagn. 

Det finns totalt 144 stycken vagnar (se figur 3) i pelletsverk MK3, dessa är 

sammankopplade liknande i en kedja. Varje vagn är 3,5 m bred och 1,5 m lång innermått. 

Vilket ger en area på                 per vagn. Total area för alla vagnar 

sammankopplade är                   Effektiv processarea (area från torkzon 

(UDD) till sista kylzon (C II)) är 315 m
2
. 
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Figur 4. Botten på gratevagnar, rosterstavar. 

Gratevagnarnas botten består av rosterstavar, som är en typ av metallstav och deras 

utformning gör att det skapas mellanrum mellan stavarna. Mellanrummen möjliggör för 

luften att passera genom vagnen och bädden, vilket är en viktig del i processen. Figur 4 

visar botten av gratevagnar med rosterstavar monterade. Figur 5 visar en rosterstav 

markerad. 

 

Figur 5. Rosterstav. 
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3 Analys i MK3 pelletsverk 

3.1 Temperaturmätning på gratevagn 

 

Figur 6. Gratevagn med mätpunkterna utritade. 

För att få fram den yttre temperaturen på gavlarna på gratevagnarna som åker genom 

pelletsugnen utfördes en analys av temperatur med hjälp av värmekamera och IR-

termometer. Detta för att kunna undersöka om det är möjligt att montera ett mätsystem på 

gavlarna utan att det blir för hög temperatur. Även möjligheterna med förnybar energi 

som drivs av värme har undersökts. För att öka noggrannheten valdes två mätinstrument, 

IR-termometer [38] och värmekamera [39]. I varje mätning riktades båda instrumenten på 

samma punkt för att få konsekvent resultat. 

För att få fram hela värmeprofilen för gratevagnarna ett helt varv runt pelletsugnen 

utfördes mätning både på ovanpart och underpart av ugnen. 
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3.1.1 Mätning 1 

 

Figur 7. MK3 pelletsugn med blå markeringar för positioner av mätpunkter. 

Denna mätning utfördes i mitten på gaveln på en gratevagn, som är angivet ”Mätpunkt 

ovanför märkplåt” (se figur 6). Mätning utfördes på höger sida av ugnen i vagnarnas 

färdriktning. Mätning utfördes med jämnt utspridda sampel efter hela kedjan av 

gratevagnar, det vill säga både på över- och underpart.  Mätning på underpart håller inte 

samma noggrannhet som mätning på överpart, detta eftersom planerad mätpunkt var dold 

och mätning fick göras några centimeter på sidan om planerad mätpunkt.  

35 sampel totalt, 20 sampel för överpart och 15 sampel för underpart (se bilaga 1). Färre 

sampel på underpart eftersom planerad mätpunkt inte kunde användas där. 
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3.1.1.1 Resultat 

 

Figur 8. Mätning 1, höger sida, vagnar runt om. 

Se bilaga 1 för rådata.  

 
Temperatur[°C]: 

Statistik Värmekamera IR 

Max: 116,10 113,80 

Min: 61,40 58,20 

Medel: 78,71 81,76 

 

Medeltemperaturen är 78,71°C vid mätning med värmekamera [39] och 81,76°C 

vid mätning med IR-termometer [38]. Resultatet visar att mätning med IR-

termometer ger högre medeltemperatur än mätning med värmekamera. Som högst 

skiljer temperaturen 27,2°C mellan mätning med värmekamera och IR-termometer. 

Då är temperaturen med IR-termometer uppmätt högst. Skillnaden i mätning med 

instrumenten beror på flera faktorer, instrumentens korrigering av emissionsfaktor,  

instrumentens storlek på mätpunkt, vagnarnas rörelse och den mänskliga faktorn. 

Mätningarna som gjordes på underpart visar att temperaturen blir som varmast 

70,8°C vid ett tillfälle.  
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3.1.2 Mätning 2 

 

Figur 9. MK3 pelletsugn med blå markeringar för positioner av mätpunkter. 

Den andra mätningen utfördes i mitten på gaveln på en gratevagn, som är angivet 

”Mätpunkt ovanför märkplåt” (se figur 6). Mätning utfördes på vänster sida av ugnen i 

vagnarnas färdriktning. Mätning utfördes med sampel utspridda över flera vagnar på 

ugnens överpart (se figur 9). Här utfördes mätning endast på överpart eftersom det var 

svårt att komma åt och mäta underpart på denna sida. Enligt resultatet i första mätningen 

är den kritiska temperaturen endast när vagnarna åker på den övre delen i pelletsugnen. 

21 sampel uppmättes på överpart (se bilaga 2). 
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3.1.2.1 Resultat 

 

Figur 10. Mätning 2, vänster sida, vagnar på överpart. 

Se bilaga 2 för rådata. 

 

  

 

 

 

Medeltemperaturen är 88,71°C vid mätning med värmekamera [39] och 94,23°C vid 

mätning med IR-termometer [38]. Resultatet visar även här att mätning med IR-

termometer ger högre medeltemperatur än mätning med värmekamera.  

Som högst är temperaturskillnaden 24,9°C mellan mätning med värmekamera och IR-

termometer. 
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Temperatur[°C]: 

Statistik Värmekamera IR 

Max: 105,70 106,20 

Min: 41,70 42,74 

Medel: 88,78 94,23 
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3.1.3 Mätning 3 

Denna mätning är en analys av tidigare uppmätt data, för att kunna jämföra 

temperaturskillnader mellan gratevagnar på höger och vänster sida i pelletsugnen. 

Mätdata från mätning 1 representerar mätning av gratevagnar på höger sida i ugnens 

färdriktning. Mätdata från mätning 2 representerar mätning av gratevagnar på vänster 

sida i ugnens färdriktning.  

För båda sidorna användes endast mätdata för överpart, detta för att kunna göra en 

korrekt jämförelse. 

20 sampel användes från mätning 1 och 2 som var uppmätta i mätpunkt ”Mätpunkt 

ovanför märkplåt” (se figur 6). Se bilaga 3 för rådata samt beräkningar. 

 

3.1.3.1 Resultat 

 

Figur 11. Mätning 3, analys höger- och vänster-sida. 

Resultatet visas i tabell nedan (se bilaga 3 för rådata). Resultatet visar att max och min 

temperatur är högre för mätning 1 (höger sida) jämfört med mätning 2 (vänster sida). 
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Medeltemperaturen är lägre för mätning 1 (höger sida). Resultaten stämmer överens vare 

sig det är jämfört med värmekamera [39] eller IR-termometer [38], dock kan mätvärdet 

skilja något mellan dessa instrument.  

Skillnaden i temperatur mellan höger respektive vänster sida kan bero på 

mätnoggrannheten, antal sampel och temperaturskillnader i ugnen och på maskinens 

konstruktion. Som resultatet visar är det ingen större skillnad om man jämför 

medeltemperaturen. 

 

 
Temperatur[°C]: 

 
Mätning 1 Mätning 2 Differens (mätning 1  - mätning 2) 

Statistik Värmekamera IR Värmekamera IR Värmekamera IR 

Max: 113,40 113,80 105,70 106,20 7,70 7,60 

Min: 61,40 59,90 41,70 42,74 19,70 17,16 

Medel: 85,62 94,41 89,44 94,44 -3,82 -0,03 

 

Om mätning 1 (höger sida) och mätning 2 (vänster sida) jämförs sampelvis, det vill säga 

”Mätning 1 – Mätning 2” för varje sampel. Visar det att mätning 1 (höger sida) har lägre 

temperatur för flest antal sampel (se figur 12).  Mätning 1 har lägre temperatur än 

mätning 2 för 13 stycken sampel för jämförelse med IR termometer och motsvarande 15 

stycken sampel för värmekamera (se figur 12). Detta tyder på att höger sida (mätning 1) 

är kallare än vänster sida (mätning 2) under längre tid. 

 

Figur 12. Analys Mätning 1 – Mätning 2, sampelvis. 
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3.1.4 Mätning 4 

För fjärde mätningen användes mätdata från första mätningen, men endast mätdata från 

värmekamera [39]. Mätningen är därmed gjord för högra sidan av ugnen i gratevagnarnas 

färdriktning. Mätningen utfördes med syfte att hitta den placering på gaveln av en 

gratevagn där ett mätsystem kan placeras med lägst strålningstemperatur från vagnen och 

pelletsugnen. Genom att analysera termofotografier tagna med värmekamera i 

datorprogrammet Flir QuickReport [23] visades att placering längst ner på gratevagnen 

har lägst temperatur. 

 

Figur 13. Visar värmefotografi över en gratevagn tagen med FLIR  värmekamera. 

Mätpunkten fokuserades på nedre delen av gratevagnen ”Mätpunkt nedre delen av 

märkplåt” (se figur 6). Detta eftersom det är en placering där ett mätsystem kan placeras 

svalast men ändå skyddat (innanför kanterna på gaveln av en gratevagn). Alla sampel 

från första mätningen användes. 35 sampel totalt, 20 sampel för vagnar på överpart i 

pelletsugnen och 15 sampel för vagnar på underpart i pelletsugnen (se figur 7). 
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3.1.4.1 Resultat 

 

Figur 14. Mätning 2, höger vänster sida, vagnar på överpart. 

Se bilaga 4 för rådata. 

 

  

 

 

 

Resultatet visar att medeltemperaturen för  mätpunkt ”Mätpunkt nedre delen av märkplåt” 

(se figur 6) är 68,15°C för vagnarna ett varv runt i pelletsugnen. Jämförs resultat från 

första mätningen mot denna mätning, visar det att medeltemperaturen har sjunkit med 

11,29°C vid jämförelse med resultat från värmekamera [39] från första mätningen och 

11,78°C vid jämförelse med resultat från IR-termometer [38] (se tabell nedan för 

jämförelse). Jämförelsen visar även att max och min temperatur har sjunkit för denna 

mätpunkt. 
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Temperatur[°C]: 

Statistik Värmekamera 

Max: 89,40 

Min: 56,80 

Medel: 68,15 
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Temperatur[°C]: 

 
Mätning 1 Mätning 4 Differens mätning 4 mot mätning 1 

Statistik Värmekamera IR Värmekamera Värmekamera IR 

Max: 116,10 109,00 89,4 -26,70 -19,60 

Min: 61,40 58,20 56,8 -4,60 -1,40 

Medel: 79,44 79,93 68,15 -11,29 -11,78 

 

 

3.1.5 Mätning 5 

Femte mätningen utfördes för att få bättre mätning av mätpunkt ”Mätpunkt nedre delen 

av märkplåt” (se figur 6). Fjärde mätningen visar att temperaturen är mycket lägre för 

”Mätpunkt nedre delen av märkplåt” än för ”Mätpunkt ovanför märkplåt”. Fjärde 

mätningen bygger på mätdata uppmätt i värmekamera [39] i mätning ett, vilket 

analyserades för att få fram temperaturer i nedre mätpunkten (figur 6). För att få bättre 

och mer konsekvent mätning av denna mätpunkt utfördes mätning 5 på samma sida som 

mätning 4 (höger sida). Här uppmättes 60 sampel på gratevagnarna runt hela ugnen. En 

sampel motsvarar positionen per vindbox på över- och underpart, vilket resulterar i 30 

sampel på överpart och 30 sampel på underpart. Till skillnad från mätning 4 användes 

både värmekamera [39] och IR-termometer [38] där båda mätinstrumenten riktades på 

”Mätpunkt nedre delen av märkplåt” (se figur 6). 
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3.1.5.1 Resultat 

 

Figur 15. Mätning 5, höger sida, vagnar runt om. 

Se bilaga 5 för rådata. 

 
Temperatur[°C]: 

Statistik Värmekamera IR 

Max: 95,00 94,30 

Min: 46,70 49,40 

Medel: 65,93 67,01 

Medeltemperaturen är 65,93°C uppmätt med värmekamera [39] och 67,01°C 

uppmätt med IR-termometer [38]. I tabellen nedan jämförs resultatet med mätning 

4. 
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Temperatur[°C]: 

 
Mätning 4 Mätning 5 

Differens (mätning 5 - mätning 
4) 

Statistik Värmekamera Värmekamera IR Värmekamera IR 

Max: 89,4 95,00 94,30 5,60 4,90 

Min: 56,8 46,70 49,40 -10,10 -7,40 

Medel: 68,15 65,93 67,01 -2,22 -1,14 
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Här kan man se att temperaturen har sjunkit några grader för både medeltemperatur och 

min temperatur jämfört med mätning 4. Max temperatur har däremot stigit några grader. 

Temperaturen i denna mätning jämfört med mätning 4 kan vara lite missvisande då denna 

mätning är uppbyggd på mätsampel runt hela ugnen (en maskincykel) och mätning 4 är 

uppbyggd på mätsampel för överpart. I denna mätning kunde mätningar på underpart tas 

med rätt mätpunkt till skillnad mot tidigare mätningar där mätpunkten har flyttas lite på 

grund av att den planerade mätpunkten var dold. Detta beror på pelletsugnens 

konstruktion. För denna mätning ökades antalet sampel till 60 sampel för att få högre 

noggrannhet. Att ta hänsyn till i resultatet är att mätsampel 1, 2, 3, 29 och 30 mättes mot 

plåtar på ugnen, då gratevagnarna åker bakom dessa plåtar motsvarande position för 

vindbox 1, 2, 3, 29 och 30. Planering i projektet är att skicka med prototypmätsystemet 

med gratevagnarna och låta systemet mäta temperatur i aktuell mätpunkt ”nedre 

mätpunkt” (se figur 6) under ett antal maskincykler.  

Denna mätning bör resultera i den ungefärliga strålningsvärmen ett mätsystem som är 

monterat på en gratevagns nedre ”klack” (se figur 6) blir utsatt för under en maskincykel. 

Detta gör denna mätning till den viktigast att ta hänsyn till vid beslut av mätsystemets 

temperaturtolerens. 

 

3.2 Temperaturanalys luft omkring gratevagn 

 

Figur 16. Figuren visar mätpunkt för mätning av temperaturdifferens mellan 

vagnskropp och omgivande luft. 
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Analyser gjordes för att ta reda på temperaturen i luften ca 15 centimeter ut från gaveln 

på gratevagnarna och temperaturen vid samma position mot vagnskropparna. Utifrån 

detta kunde temperaturdifferenser räknas ut. Detta för att bestämma temperaturskillnaden 

mellan gaveln på en gratevagn och omgivande luft.  

Temperaturmätning av luften 15 centimeter ut från gaveln på gratevagnarna utfördes med 

ett termoelement av typ N [25] kopplat till en Fluke 726 

precisionsmultifunktionskalibrator [24]. Temperaturmätning mot gaveln på gratevagnarna 

utfördes med värmekamera [39] och IR-termometer [38], för mätpunkt se figur 16. 

Mätningar utfördes för gratevagnar i position för vindbox 4 till och med vindbox 28 i 

ugnens överpart. 

3.2.1 Resultat 

Resultat för mätningarna gjorda på överpart i pelletsugnen 25 sampel per mätning. 

Här visas resultatet för mätning av lufttemperatur: 

 

Figur 17. Mätning lufttemperatur 15cm ut från gaveln på gratevagnar. 

Se bilaga 6 för rådata. 
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Temperatur [°C] 

  Luft: 

Max: 54,70 

Min: 30,20 

Medel: 41,78 

  

Tabell ovan visar max-, min- och medeltemperatur för mätning i luften 15 cm ut från 

gratevagnarna. 

Här visas resultatet för mätning av vagnstemperatur: 

 

Figur 18. Mätning av vagnstemperatur på gavel. 

Se bilaga 6 för rådata. 

 
Temperatur [°C] 

  Värmekamera IR 

Max: 123,70    125,40    

Min: 103,40    103,60    

Medel: 112,79    113,31    

 

Tabell ovan visar max-, min- och medeltemperatur för mätning mot gavlar på 

gratevagnar. 
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Här visas resultatet för mätning av vagnstemperatur: 

 

Figur 19. Temperaturdifferens mellan vagnskropp (gavel) och lufttemperatur. 

Se bilaga 6 för rådata. 

 
Temperatur [°C] 

  Värmekamera - Luft IR - Luft 

Max: 93,40 95,10 

Min: 55,20 53,30 

Medel: 71,01 71,53 

 

Resultatet är framtaget genom beräkning av differensen mellan uppmätt vagnstemperatur 

och lufttemperatur.                

Resultatet visar en medeltemperatur på 71,01°C och 71,53°C beroende på mätning med 

värmekamera [39] eller IR-termoemeter [38]. Differensen beror på mätnoggrannhet samt 

olika instrumentens validitet. Se tabell ovan för max-, min- och medeltemperatur 

differens. Resultatet av mätningen visar temperaturdifferens för överpart i pelletsugnen 

och endast för position motsvarande vindbox 4 till och med vindbox 28. 
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4 Montering/Fästpunkt 

Gavlarna på gratevagnarna är det enda stället ett mätsystem kan monteras på för att 

det ska vara skyddat och åtkomligt vid service. Långsidorna på gratevagnarna är 

sammanlänkade med varandra. Undersidan är konstruerad på så sätt att het luft ska 

kunna passera genom bädden. Insidan är till för härdlager och råkulor. Överdelen 

av gavlarna transporteras på insidan av pelletsugnen. Det gör det i princip omöjligt 

att montera ett mätsystem på någon av dessa sidor. Endast nedre delen av gavlarna 

åker på utsidan av ugnen vilket gör det till en lämplig placering av ett mätsystem. 

De gånger hela gratevagnen transporteras på insidan av pelletsugnen är när 

vagnarna passerar torkzonerna UDD (Up-draught drying), början av DDD (Down-

draught drying) och i slutet av kylzonen.   

Det är viktigt att montera mätsystemet så långt ner som möjligt och lämna en luftspalt 

mellan gaveln och mätsystemet. Detta eftersom värmemätningar visat att gavlarna avger 

strålningsvärme. Det är högst strålningsvärme högst upp på gavlarna och lägre strålning 

längre ner på gavlarna (se figur 13).   

 

Figur 20. Gavel på gratevagn. 
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Temperaturanalysen av gratevagnarnas gavlar (se bilaga 4) när de transporteras 

genom pelletsugnen visar att temperaturen är lägst längst ner på gavlarna. Mätning 

av dimension på nedre delen av en gavel på en vagn utfördes i pelletsverke MK3 

för att undersöka om ett mätsystem kan monteras på det utrymmet. 

 

Figur 21. Nedre delen av gavel på gratevagn, med område markerat för var 

mätning av dimensioner är gjorda. 

 

Figur 22. Skiss över nedre del av gavel på gratevagn. 

Figur 21 visar nedre delen av en gavel, uppmätta mått visas på skiss i figur 22. 

Figur 23 visar djupet på den lilla klacken längst ner i figur 22 (visas även  längst 

ner inom markerat område i figur 21). 
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Figur 23. Nedre delen av gavel sett med genomskärning från sida. 

4.1 Montering 

För montering av ett permanent mätsystem kan fastbultning vara det bästa alternativet. 

Mätsystemet bör kunna monteras bort vid servicebehov och batteribyte samt vid service 

eller reparation på gratevagn. Montering av ett prototypmätsystem kan lämpligt ske med 

magneter för att prototypen ska kunna monteras och avmonteras utan långa 

produktionsstop. Magneterna bör vara starka för att mätsystemet inte ska lossna i ugnen. 

4.2 Test av magneter 

 

Figur 24. Neodym magneter. 

Vid test av magneter användes neodymmagneter som är en typ av magneter som är små 

till storlek (diameter 25 mm, tjocklek 7 mm) och har stor häftkraft (31 kg). Magneten 

testades vid uppvärmning under 3 minuter till 150°C och ingen minskning i häftkraft 

uppskattades genom test med 900 g vikt då magneten ändrade temperatur från 22°C till 

150°C.  
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4.3 Test av montering 

För att undersöka om ett mätsystem kan monteras enligt uppmätt plats (figur 21, 22, 23) 

på gaveln av en gratevagn, tillverkades en ”dummy” som är en 0,8 mm tjock plåt som 

bockats likt ett ”V” (se figur 25). På plåten monterades 3 stycken neodymmagneter för att 

kunna fästa den på en gratevagn, detta för att även kunna testa magneterna. 

 

Figur 25. Testplåt 

Plåten bockades till denna geometriska form för att den ska täcka upp samma yta som ett 

planerat mätsystem kan tänkas ta, 100x150x100 mm. Utformningen likt ett ”V” har även 

funktionen att den ska kunna tryckas ihop om utrymmet på gratevagnens gaveln inte är 

tillräcklig när den transporteras genom pelletsugnen. Testplåten målades med röd färg för 

att skapa möjlighet att se om plåten skrapar i någonting efter vägen. För test på en 

gratevagn monterades plåten enligt uppmätta mått (figur 21, 22, 23) med den spetsiga 

sidan i gratevagnarnas åkriktning, detta för att plåten inte ska haka fast i något.  
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Figur 26. Figur visar testplåt monterad på en gratevagn. 

Figur 26 visar var testplåten monterades på en gratevagn. Plåten åkte två varv i 

pelletsugnen och efter detta monterades plåten ner och genomsöktes efter skrapmärken.  

4.4 Resultat 

Analys visar att ju lägre ner ett mätsystem monteras på en gratevagns gavel, desto lägre 

strålningsvärme blir det utsatt för. För att minska strålningsvärmen från gratevagnen mot 

mätsystemet bör mätsystemet vara mindre än 490x135x65 mm. Inkapslingen med 

fästanordning bör vara mindre än 135 mm djup, detta för att mätsystemet ska hamna en 

bit innanför kanterna av gratevagnen. Om mätsystemet placeras utanför kanterna eller 

precis jämns med kanterna kan mätsystemet ta emot och fastna i någon utstickande del 

under drift när den åker runt i pelletsugnen. Ett permanent mätsystem kan med fördel 

bultas fast i en gratevagn medan ett prototypmätsystem med fördel kan monteras med 

magneter. 

Resultatet av test av montering med ”dummy” visar att ett mätsystem som täcker upp 

ytan 100x150x100 mm kan monteras på en gratevagn (se figur 26) och åka med vagnen 

utan att skrapa i någonting, inga skrapmärken funna på plåten. Testet visar även att 

neodymmagneter fungerar bra som upphängning av prototypmätsystemet. 
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5 Värme och elektronik 

5.1 Värmeintervall 

Elektronikkomponenter är ofta indelade i tre olika kategorier [5] som talar om vilka 

temperaturer de klarar av. Kommersiell (commercial), industriell (industrial) och 

utökad industriell (extended industrial). De komersiella komponenterna har ett 

temperaturområde mellan 0°C och 70°C, industriella -40°C till 85°C och utökade 

industriella -55°C till 125°C. Det är långt ifrån alla komponenter som följer dessa 

temperaturintervall.  

5.2 Absolute Maximum Ratings 

Datablad för komponenter specificerar ”Absolute Maximum Ratings”, alltså det absolut 

maximala komponenten får bli utsatt för gällande bland annat spänning, ström, 

förvaringstemperatur och drifttemperatur.  

Den internationella standardorganisationen för elektronik, IEC (International 

Electrotechnical Comission), definierar ”Absolute Maximum Ratings” [5] som 

gränsvärden som inte ska överskridas i den värsta möjliga tänkbara situation. 

Gränsvärdena är framtagna för att undvika att komponenterna skadas och går sönder. 

5.3 Recommended Operating Conditions 

De rekommenderade driftförhållandena för en komponent som tillverkaren har 

specificerat i ett datablad [5]. Det brukar bland annat innehålla gränsvärden för spänning 

och temperatur. Tillverkaren kan endast garantera att komponenten håller för de 

elektriska parametrarna som är specificerade i databladet, om komponenten används 

inom det rekommenderade gränserna. 

6 Trådlösa tekniker 

Gratevagnarna är i rörelse under hela produktionen och det är i princip omöjligt att 

ansluta någon kabel till en vagn. Kommunikation till och från ett mätsystem som sitter 

monterat på en gratevagn måste ske trådlöst. Alternativt kan mätsystemet användas som 

logger och logga data som sedan kan läsas ut med hjälp av en kabel vid stopp eller när 

systemet är avmonterat. 
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Pelletsugnen är ca 90 m lång och gratevagnarna transporteras genom hela pelletsugnen 

vilket gör att en vagn kan hamna mer än 90 m bort från en punkt i slutet eller början av 

pelletsugnen. Den väsentliga sträckan trådlös kommunikation måste täcka hela vägen från 

UDD (första torkzonen) till slutet av C II (sista kylzonen) (se figur 27), det är den sträcka 

det finns råkulor/pellets på gratevagnarna. När vagnarna passerat zon C II är de tomma på 

råkulor/pellets ända tills påfyllning av råkulor sker i början av zon UDD. 

Det finns flera olika nätverkstyper för att kunna skapa trådlösa nätverk, några som är 

relevanta för projektet är; peer-to-peer, stjärnnätverk och meshnätverk.   

6.1 Frekvens och effekt 

Eftersom det är relativt långa avstånd att sända från en gratevagn till en eller flera 

mottagare är frekvens och effekt väsentliga faktorer att ta hänsyn till vid val av 

radiomodul. Radiomodulen bör ha låg frekvens för att klara av att sända långt och ha god 

förmåga att tränga genom väggar, plåt och annat material. Två vanliga licensfria 

frekvensband för radiokommunikation är 433 MHz  och 868 MHz [8]. För att uppnå 

längst räckvidd och bäst penetreringsförmåga bör 433 MHz bandet användas. 433 MHz 

bandet är det vanligaste av de två, om det finns mycket enheter i närheten var trådlös 

kommunikation ska ske som använder 433 MHz bandet, kan det vara mer lämpligt att 

använda 868 MHz bandet för att uppnå längst räckvidd. 

Högst tillåtna sändareffekt för 433 MHz bandet är 15 mW [8] och 25 mW för 868 MHz 

bandet [8]. 868 MHz bandet är begränsat till 1% sändningscykel. Post och telestyrelsen 

definierar sändningscykel till ” den genomsnittliga sändningstiden under en viss 

tidsperiod (maximalt en timme) uttryckt i procent av denna period” 

6.2 Peer-to-peer topologi 

Ett peer-to-peer nätverk [9] är ett nätverk av sammankopplade noder som inte 

kommunicerar enligt klient-server modellen. De olika noderna kan inta olika roller. 

För att skapa kommunikation i mätsystemet mellan två delsystem kan roller tilldelas så 

systemet som sitter monterat på en gratevagn endast sänder data och mottagarsystemet 

enbart tar emot data. Det blir direkt överföring mellan två system. Då behöver inte 

sändarsystemet lyssna efter inkommande data, vilket gör att systemet kan sova under 

tiden det ej används och strömförbrukningen minskar. Det är även möjligt att 

programmera delsystemen att sända och lyssna efter data vid specifika tidpunkter, vilket 
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gör att systemen kan sova under tiden de ej används och väckas upp när data ska hämtas 

och skickas. 

 

Figur 27. Gratevagnar och avstånd till mottagare som är monterad i mitten. 

För att få så kort sträcka mellan en sändare monterad på en gratevagn och en mottagare 

på sidan om pelletsugnen bör mottagaren monteras i mitten på ugnsvåningen. Avståndet 

för de viktiga zonerna (de zoner med råkulor/pellets på gratevagnarn) blir då lite mer än 

45 m (se figur 27) åt vardera håll och längsta sträckan blir lite över 50 m (se figur 27).  

6.3 Repeater 

Ett mätsystem med en sändare (delsystem) och en mottagare (delsystem). 

Om den trådlösa överföringen inte fungerar tillfredsställande med direkt överföring 

mellan en sändare och en mottagare är ett alternativ att använda en eller flera repeatrar 

som kan hjälpa till att öka räckvidden/avståndet mellan sändare och mottagare. 

 

Figur 28. Gratevagnar och avstånd till mottagare som är monterad i mitten. 
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Om sändaren och mottagaren kan hantera en trådlös kommunikation med avståndet X, 

kan den trådlösa kommunikationen förlängas med avståndet X för varje repeater som 

installeras.  

Att använda repeatrar skapar även möjligheter att sänka uteffekten för ett sändarsystem, 

vilket gör att strömförbrukningen blir lägre. Detta är önskvärt för ett batteridrivet 

sändarsystem. 

6.4  Stjärntopologi 

Ett nätverk av noder och en central enhet [10]. Varje nod kommunicerar endast direkt 

med den centrala enheten och vid kommunikation med andra enheter går all 

kommunikation genom den centrala enheten. 

 

Figur 29. Stjärnnätverk. 

För projektet kan detta användas genom att flera noder placeras ut på flera gratevagnar, 

där varje nod (mätsystem) gör mätning i bädden på aktuell vagn och sänder uppmätt data 

till en centralenhet. Det möjliggör att varje nod endast behöver sända data och kan därför 

sova under den tid den inte mäter eller sänder, vilket gör att strömförbrukningen kan 

minskas. Denna modell kan byggas ut med flera noder men om endast en mottagare 

används kan det resultera i att vissa noder inte alltid klarar av att sända till mottagaren, 

beroende på var noden befinner sig i pelletsugnen. 

6.5 Mesh topologi 

Är ett nätverk där alla noder kan kommunicera med varandra [11]. Varje nod kan sända 

och ta emot data och har kontakt med minst två andra noder. Kommunikation navigeras 

via noder från sändarnod till mottagarnod. Nya vägar kan hittas och gamla vägar i 
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nätverket kan uppdateras. Om en förbindelse försvinner kan kommunikationen hitta en 

annan väg. 

 

Figur 30. Meshnätverk 

För projektet kan nätverket innebära att flera noder kan placeras på flera olika 

gratevagnar, där varje nod är ett mätsystem som mäter temperatur. En nod kan förutom 

att vara ett mätsystem enbart ta emot och skicka vidare data, liknande en repeater. En nod 

för denna topologi kan även vara mottagaren för systemet, där mottagaren även kan 

kommunicera med noderna som sitter på gratevagnarna. 

För projektet innebär denna typ av topologi att om flera noder placeras ut behöver inte 

varje nod sända med lika hög effekt och strömförbrukningen kan minskas. Även om 

avståndet för kommunikation är långt kan flera noder placeras i närheten. De får agera 

som repeatrar, eller som egna mätsystem. Det innebär att en nod kan vara placerad och 

fungera som ett mätsystem medan flera andra noder är placerade runtom pelletsugnen och 

skickar vidare data, då kan noden på gratevagnen alltid ha kontakt med en närliggande 

nod. 

7 Temperatursensorer 

Temperaturen i pelletsugnen är ca 1300°C. Den optimala temperaturen för oxidation av 

magnetit till hematit är 1380°C [3]. Temperatursensorer för mätning i bädden på en 
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gratevagn bör klara temperatur högre än 1380°C för att temperatursensorn ska fungera 

felfritt och för att mätning av temperatur ska bli så exakt som möjligt. 

7.1 Termoelement 

Thomas Johann Seebeck upptäckte år 1821 att om två olika metalltrådar sammanfogas i 

båda ändarna så att de bildar en sluten krets [12] uppstår en temperaturskillnad mellan 

ändarna och en ström bildas i metalltrådarna. Det ger även upphov till en spänning mellan 

trådarna. Spänningen som uppstår är direkt proportionell med temperaturskillnaden 

mellan anslutningarna på ändarna av metalltrådarna. Spänningen kan användas för att 

driva en ström i en sluten krets. Effekten brukar kallas ”Seebeck effect” [18] eller 

”Peltier-Seebeck effect”. Den proportionella spänningen som bildas mellan två olika 

metaller är en konstant (a), kallad ”Seebeck coifficient”. Den anger spänningen som 

bildas när två olika metaller som är sammanfogade i båda ändarna utsätts för en 

temperaturdifferens i de båda sammanfogade punkterna. Spänningen kan räknas ut 

genom    (     ) 

            

                      

               varma lödstället  

                                 

Ändarna av de sammanfogade metalltrådarna, var mätning av temperatur ska göras kallas 

”varma lödstället” och den andra änden som är ansluten kallas ”kalla lödstället” [7].  

 

 

Figur 31. Teori över termoelement 

Figur 31 visar skiss över hur termoelement kan vara uppbyggda.  

 

För projektet kan termoelement av typ S vara mest lämpliga då de till största del är 

tillverkade av ädelmetallen Platina, vilket gör att de får hög korrosionstålighet. De klarar 

av att mäta och bli utsatta för temperaturer upp till ~1600°C.  
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Exempel uträkning utspänning: 

Termoelement av typ S: 

Om metall 1 är en blandning av 90% Platina och 10% Rhodium. Metall 2 100% Platina 

som är metallerna för termoelement av typ-S [13]. Seebeck koefficienten är ca 10 µV/°C.  

Om det varma lödstället (T1) är 100°C och det kalla lödstället (T2) är 20°C kan 

utspänningen räknas fram genom: 

   (     ) 

      (      )      (  )                   

 

   (     ) 

      (       )      (   )            

8 Återvinna värme- / rörelse-energi 

Eftersom mest lämplig montering av ett mätsystem är på gaveln av en gratevagn innebär 

det att mätsystemet behöver mobil strömförsörjning.  Batteridrift är ett förslag, men 

eftersom mätsystemet kan bli utsatt för höga temperaturer och ska ha en kontinuerlig 

drifttid på över ett år, kan det uppstå svårigheter. Vanliga batterier (AA) tål temperaturer 

upp till ca 60°C [14]. 

För att få ett mätsystem med perspektivet hållbar utveckling kan det vara lämpligt att 

driva mätsystemet med någon form av förnybar energikälla. Det kan minska behovet av 

service som uppkommer vid batteribyten. 

På gaveln på en gratevagn finns två energikällor som kan omvandlas till elektrisk energi, 

de är värmeenergi och rörelseenergi. Differensen mellan temperaturen mot metallen på en 

gratevagn och den omgivande luften kan användas för att omvandla värmeenergin till 

elektrisk energi. Rörelseenergi finns i form av att gratevagnarna alltid är i rörelse under 

drift av pelletsugnen. 
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Figur 32. Blockschema över generering av elektricitet. 

Vid generering av elektricitet är det lämpligt att ha någon form av buffert/lagring 

som hanterar differenser i genereringen och som klarar av att hålla systemet igång 

under en tid när generering inte är möjlig. En buffert är även lämplig vid stora 

strömuttag (till exempel vid sändning) för att förhindra spänningsfall, vilket kan 

orsaka felaktig överföring av information samt omstart av systemet. 

8.1 Generator/rörelseenergi 

Gratevagnarna är i rörelse under hela processen, då de åker runt och igenom pelletsugnen. 

Varje gratevagn har fyra hjul som åker på en räls vilket gör att de snurrar runt. Det 

innebär att det finns rörelseenergi för varje hjul i förhållande till gratevagnen.  

För pelletsverk MK3 kan en generator monteras på en gratevagn med drivande 

generatorhjul mot ett hjul i en gratevagn.  Problemet är att det kan bli ont om utrymme 

där en generator ska kunna monteras (se figur 33).  

 

Figur 33. Gratevagn i DDD-zon.  



Kontinuerlig temperaturmätning i bädden på gratevagnar     2013-01-30 

 

 

Christoffer Wennström 

Umeå Universitet 

Tillämpad fysik och elektronik 

Examensarbete 15 hp   41 

En generator genererar växelström, vilket innebär att likriktning måste ske (se figur 32 

för blockdiagram). Fördelar med att använda denna typ av strömförsörjning är att den är 

enkel, billig och driftsäker. 

8.2 Stirlingmotor 

Stirlingmotor är en typ av motor som drivs av temperaturdifferens. Fungerar genom att 

gas värms upp och kyls ner vilket leder till tryckskillnader i cylindern som pressar upp 

respektive drar ner en kolv. Genom att en kolv trycks ner och dras upp kan den kopplas 

till ett hjul vilket gör att hjulet snurrar.  

Värmeenergi omvandlas till rörelseenergi. För att omvandla rörelseenergin från 

stirlingmotorn till elektrisk energi i form av elektricitet kan en generator kopplas på och 

drivas av motorn.  

Denna metod kräver både en stirlingmotor och en generator vilket är en nackdel då de 

innehåller flera rörliga delar. Det kan bli problem med denna typ av strömförsörjning i 

miljön i en pelletsugn. Fördelen är att det går att återanvända ”överskottsenergi” från 

pelletsugnen, i form av värme, det blir en temperaturdifferens.  

8.3 Peltierelement 

Peltierelement bygger lite på samma teknik som termoelement [17], två olika metaller 

som kan generera en spänning om de utsätts för en temperaturdifferens mellan 

metallerna. Peltierelement kan användas som en värmepump utan rörliga delar [16] [17]. 

Genom att ansluta en likspänning över båda metallerna (sidorna) börjar en likström flyta 

genom peltierelementet och värme förflyttar sig från ena sidan av peltierelementet till den 

andra. Det är vanligt att använda peltierelement för kylning och uppvärmning. Om 

polariteten växlas mellan de olika sidorna (metallerna) på peltierelementet kommer 

värmepumpen fungera åt andra hållet, det vill säga värmen förflyttar sig tvärtemot och 

den motstående sidan blir varm respektive kall innan polvändningen. Peltierelement som 

används för kylning brukar benämnas TEC (Thermo Electric Coolers). 

Peltierelement bygger på tre kända effekter:   

 Seebeck effekten [18] – Innebär att två olika metaller som är sammanfogade i 

båda ändarna med varandra och som bli utsatt för en temperaturdifferens mellan 

de två olika sammanfogade punkterna gör att en spänning uppstår som är 

proportionell med temperaturdifferensen. 
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 Peltier effekten [19] – Är den effekt då två olika metaller är sammanfogade i 

båda ändarna och en spänning är applicerad  över de två metallerna så att en 

ström uppstår genom kretsen. Då kommer värme genereras vid den ena 

sammanfogade punkten och absorberas vid den andra. 

 Thomson effekten [20] [21] – Innebär att en strömförande ledare som utsätts för 

en temperaturdifferens mellan två punkter antingen absorberar eller avger värme 

beroende på material. 

Peltierelement som används för att generera elektricitet brukar benämnas TEG (Thermo 

Electric Generators).  Dessa är tillverkade att främst använda sig av Seebeck-effekten för 

att alstra elektricitet av en temperaturdifferens mellan de två sidorna av plattan. 

Enligt mätning ”Temperaturanalys luft omkring gratevagn” visar 

medeltemperaturdifferensen för mätpunkt 71,01°C och 71,53°C (se figur 19) beroende på 

om mätning skett med IR-termometer eller värmekamera. Det visar att en TEG (Thermo 

Electric Generator) som monteras i denna mätpunkt kan omvandla temperaturdifferensen 

för att generera elektricitet. Hur mycket elektricitet som kan genereras beror på val av 

TEG (Thermo Electric Generator). Mätningen utfördes endast på överpart i ugnen 

eftersom mätning på underpart för denna mätpunkt (figur 16) ej var möjlig på grund av 

ugnens konstruktion. 

9 Värmeavskärmning för inkapsling 

För att minimera strålningsvärmen för mätsystemet har värmesköldar analyserats.  

9.1 Analys av Karnag’s värmesköldar 

Tre olika värmesköldar har testats från företaget Karnag AB [22]. Värmesköldarna är av 

samma typ med olika tjocklek (3 mm, 7 mm och 12 mm). Tillverkad av glasfibermaterial 

och aluminiumfolie. Värmesköldarnas egenskap är att både isolera från värme och 

reflektera bort värme. 
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Figur 34. 12 mm tjock värmesköld monterad på en 2 mm tjock plåt. 

Testet gick ut på att värmesköldarna monterades på en 2 mm tjock plåt med 

dubbelhäftande tejp. En temperatursensor monterades på framsidan av värmeskölden och 

en på baksidan av värmeskölden, för att kunna mäta hur mycket värme som släpps 

igenom. För mätning av temperatur användes termoelement av typ N [25] anslutet till 

Fluke 726 Process Calibrator [24].  

Med hjälp av varmluftspistol värmdes framsidan av värmeskölden upp till ca 200°C, detta 

för att simulera värmestrålning från pelletsugn. 

9.1.1 Mätning 3 mm värmesköld 

Mätning utfördes med 3 mm tjock värmesköld monterad på en 2 mm tjock plåt. 

Framsidan av värmeskölden värmdes upp i 180 sekunder samtidigt som temperaturen 

uppmättes och loggades på framsidan av värmeskölden och på baksidan av plåten. 
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Figur 35. Temperaturmätning 3 mm värmesköld vid uppvärmning under 180 

sekunder. 

Se bilaga 7 för rådata.  

Tabell nedan visar max, min och medeltemperatur under uppvärmningen för både 

fram- och baksida. 

  Temperatur [°C] 

  Framsida Baksida 

Max 234,20 39,70 

Min 23,70 24,70 

Medel 202,51 31,57 

 Resultatet visar en skillnad i medeltemperaturen för framsida-baksida med 

170,94ºC. Efter 180 sekunders uppvärmning visas en skillnad i temperatur för fram- 

och baksida på 165,5ºC. Resultatet visar även att avskärmad värme i värmeskölden 

och plåten är 84,41% vid beräkning av medeltemperaturer. Vilket kan ses i tabell 

nedan. 

  Temperatur [°C] [%] 

  Framsida-Baksida= Avskärmad värme 

Medel 170,94 84,41 

Första sampel -1,10 -4,64 

Sista sampel 165,50 80,65 
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9.1.2 Mätning 7 mm värmesköld 

Mätning utfördes med 7 mm tjock värmesköld monterad på en 2 mm tjock plåt. 

Framsidan av värmeskölden värmdes upp i 180 sekunder samtidigt som temperaturen 

uppmättes och loggades på framsidan av värmeskölden och på baksidan av plåten. 

 

 

Figur 36. Temperaturmätning 7 mm värmesköld vid uppvärmning under 180 

sekunder. 

Se bilaga 8 för rådata. 

Tabell nedan visar max, min och medeltemperatur under uppvärmningen för både 

fram- och baksida. 

  Temperatur [°C] 

  Framsida Baksida 

Max 246,40 37,40 

Min 26,00 25,30 

Medel 215,72 30,62 
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 Resultatet visar en skillnad i medeltemperaturen för framsida-baksida med 209ºC. 

Efter 180 sekunders uppvärmning visas en skillnad i temperatur för fram- och 

baksida på 192,2ºC. Resultatet visar även att avskärmad värme i värmeskölden och 

plåten är 84,82% vid beräkning av medeltemperaturer. Vilket kan ses i tabell nedan. 

  Temperatur [°C] [%] 

  Framsida-Baksida= 
Avskärmad 
värme 

Medel 209,00 84,82 

Första sampel 0,60 2,31 

Sista sampel 192,20 83,71 

 

9.1.3 Mätning 12 mm värmesköld 

Mätning utfördes med 12 mm tjock värmesköld monterad på en 2 mm tjock plåt. 

Framsidan av värmeskölden värmdes upp i 180 sekunder samtidigt som temperaturen 

uppmättes och loggades på framsidan av värmeskölden och på baksidan av plåten. 

 

 

Figur 37. Temperaturmätning 12 mm värmesköld vid uppvärmning under 180 

sekunder. 

Se bilaga 9 för rådata.  
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Tabell nedan visar max, min och medeltemperatur under uppvärmningen för både 

fram- och baksida. 

  Temperatur [°C] 

  Framsida Baksida 

Max 241,10 25,30 

Min 23,80 25,30 

Medel 215,09 26,62 

 

Resultatet visar en skillnad i medeltemperaturen för framsida-baksida med 188,46ºC. 

Efter 180 sekunders uppvärmning visas en skillnad i temperatur för framsida-baksida på 

195,20ºC. Resultatet visar även att avskärmad värme i värmeskölden och plåten är 

87,62% vid beräkning av medeltemperaturer. Vilket kan ses i tabell nedan. 

 

  Temperatur [°C] [%] 

  Framsida-Baksida= 
Avskärmad 
värme 

Medel 188,46 87,62 

Första sampel -1,90 -7,98 

Sista sampel 195,20 86,95 

 

9.1.4 Mätning utan värmesköld 

Mätning utfördes med en 2 mm tjock plåt. Framsidan av plåten värmdes upp i 180 

sekunder samtidigt som temperaturen uppmättes och loggades på både framsida och 

baksida av plåten. 
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Figur 38. Temperaturmätning 2 mm plåt vid uppvärmning under 180 sekunder. 

 Se bilaga 10 för rådata.  

Tabell nedan visar max, min och medeltemperatur under uppvärmningen för både 

fram- och baksida. 

  Temperatur [°C] 

  Framsida Baksida 

Max 259,20 106,50 

Min 24,10 25,00 

Medel 217,23 89,18 

 

Resultatet visar en skillnad i medeltemperaturen för framsida-baksida med 128,05ºC. 

Efter 180 sekunders uppvärmning visas en skillnad i temperatur för framsida-baksida på 

130,40ºC. Resultatet visar även att avskärmad värme i plåten är 58,95% vid beräkning av 

medeltemperaturer, vilket kan ses i tabell nedan. 

  Temperatur [°C] [%] 

  Framsida-Baksida= 
Avskärmad 
värme 

Medel 128,05 58,95 

Första sampel -0,90 -3,73 

Sista sampel 130,40 56,28 
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9.2 Resultat 

Resultatet visar att värmesköld monterad på en plåt isolerar och reflekterar bort 

strålningsvärme betydligt bättre än enbart en plåt, 87,62% för 12 mm tjock värmesköld 

monterad på 2 mm tjock plåt och 58,95% för en 2 mm tjock plåt utan värmesköld. Testet 

visar även att desto tjockare värmeskölden är desto bättre isolerar och reflektera den bort 

värme. Den tunnaste värmeskölden hade efter beräkning av medelvärde 84,41% lägre 

temperatur på baksidan än på den uppvärmda sidan. För 12 mm värmeskölden var samma 

beräkning 87,62% vilket tyder på att den tjockare värmeskölden släpper igenom mindre 

värme. 

Att ta hänsyn till i resultatet är att testet utfördes med varmluftspistol vilket inte riktigt är 

den strålningsvärme ett riktigt mätsystem kan bli utsatt för. Även att testet endast utfördes 

under 180 sekunder för varje värmesköld. Vid ett längre test kan skillnaderna bli större 

mellan de olika tjocklekarna på värmesköldarna.  

9.3 Temperatur i kapsling för mätsystem 

För att göra en grov uppskattning om vad temperaturen i kapslingen för mätsystem kan 

bli, har en beräkningsskiss skapats. Medeltemperaturen mot vagnskropp där ett 

mätsystem kan monteras är 67,01°C som varmast enligt analys ”Temperaturmätning på 

gratevagn”, ”Mätning 5”. Lufttemperaturen 15 cm ut från gaveln på en gratevagn är 

41,78°C enligt analys ”Temperaturanalys luft omkring gratevagn”. 

Den tjockaste värmeskölden reflekterar och isolerar strålningsvärme upp till 87,62% 

enligt analys ”Analys av Karnag´s värmesköldar”. I denna uträkning används 

uppskattningsvis faktorn 40% för reflektion och isolering. Vilket innebär att 60% av 

strålningsvärmen släpps igenom. Detta antagande tas då tester av värmesköldar inte tagits 

under så lång tid och för att vara på den säkra sidan vad gäller temperatur inuti kapsling. 

Om strålningsvärmen är 67,01°C från vagnskroppen och lufttemperaturen är 41,78°C blir 

det en differens där emellan om                    . Om värmeskölden reflekterar 

bort 40% av denna värme innebär det att temperaturen i kapsling är: 

                                            

                                       

Detta är endast en modell av hur temperaturuträkningen kan göras för att uppskatta 

temperatur inuti kapsling, men bör inte räknas som någon slutgiltig uträkning då det är 
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fler faktorer som spelar in. Planering i projektet är att ta reda på riktig temperatur inuti 

värmeavskärmad kapsling med prototypmätsystem som då kan logga mätdata under flera 

varv i ugnen för att ge resultat av vad verklig temperatur är. 

10 Utvecklingsprototyp 

För att kunna analysera möjligheter att permanent montera ett mätsystem på en gratevagn 

för mätning av temperatur bland råkulor/pellets utvecklades ett prototypsystem.  

Analyser av gratevagnar, monteringspunkter & temperatur visar att den mest lämpade 

platsen för montering av ett mätsystem är på gratevagnarnas gavlar. Detta eftersom det är 

den del av gratevagnarna som har lägst temperatur och transporteras till största del 

utanför ugnen. Det ger även ett mekaniskt skydd då mätsystemet kan monteras i djupet av 

gavlarna (se figur 26). Ett prototypsystem utvecklades för att kunna monteras på gaveln 

på en av gratevagnarna. Systemet utvecklades med uppgift att kunna göra analyser, 

mätningar och tester av temperatur, trådlös överföring och strömförsörjning. Det ska även 

göra analyser av vad ett permanent mätsystem kan bli utsatt för som sitter monterat på en 

gratevagn. 

10.1  Systemöversikt 

Systemet består av en sändare och en mottagare uppdelat i två delsystem. Sändarsystemet 

ska vara monterat på en gratevagn och utföra önskade mätningar och eventuellt logga 

mätdata och/eller överföra mätdata trådlöst till mottagarsystemet. Mottagarsystemets 

uppgift är att ta emot, behandla och presentera mätdata i önskad form. Systemet ska klara 

av den miljö och de påfrestningar som finns i pelletsverk MK3.  
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Figur 39. Blockschema för hela mätsystemet. 

10.1.1 Delysstem 1 Sändare 

 

Figur 40. Blockschema för delsystem sändare. 
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Generella krav på sändarsystemet: 

 De externa temperatursensorerna ska klara av en temperatur på upp till 1500ºC samt 

en miljö med gaser och mekaniska påfrestningar. 

 Strömförsörjningen för sändarsystemet ska vara oberoende av inkoppling till elnätet. 

Klara av att förse sensorerna, MPU’n och sändaren med ström i upp till ett år utan 

strömavbrott eller byte av strömkälla. 

 Sändaren ska kunna sända loggad temperaturdata trådlöst. 

 Sändarsystemet (MPU, strömförsörjning och sändare) ska klara av en drifttemperatur 

på 115ºC samt en miljö med gaser och mekaniska påfrestningar. 

 

Sändarsystemet utvecklades enligt blockschema i figur 40: 

 MPU – Mikrokontroller som central enhet som kommunicerar och hanterar 

omkringliggande komponenter. Det är även denna komponent som innehåller 

mjukvara och styrning för hela sändarsystemet. 

 Termoelement – Sändarsystemet utvecklades att klara hantering av tre 

temperatursensorer av termoelement typ S. Termoelement av typ S håller och klarar 

av att mäta temperaturer upp till ~1600°C [6]. Det går att ansluta tre stycken 

termoelement vilket gör att tre olika mätningar kan göras på tre olika platser samtidigt. 

Exempelvis tre olika positioner i bädden på gratevagnar. Detta kan möjliggöra en 

bättre mätning av vagnstemperatur, lufttemperatur samt temperaturdifferens mellan 

vagnskropp och omgivande luft.  

 Intern temperatursensor - Kunna mäta intern temperatur inuti kapsling 

(kretskortstemperatur), vilket möjliggör mätning av den temperatur elektroniken i ett 

mätsystem blir utsatt för. 

 Serieport - Anslutningsbar till annan utrustning via serieport. Exempelvis en dator. 

 Sändare/Mottagare - Att kommunicera med dubbelriktad kommunikation trådlöst med 

olika trådlösa moduler (trancievers), en känd sockeltyp används. 

 EEPROM - Inbyggd icke flyktigt minne för att spara inställningar samt data. 

Exempelvis loggade data för utläsning från dator. 
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 Strömförsörjning - Enkel montering och demontering av batteripack. Möjliggör 

undersökning av eventuella strömförsörjningsmetoder. 

 

Sändarsystemet utvecklades att klara av:  

 Elektroniken klarar av temperaturer upp till 120°C för mätsystem utom Ciseco trådlös 

modul [30]. 

 Design som är formanpassad för aluminiumlåda [36]. 

 

10.1.2 Delysstem 2 Mottagare 

Generella krav på mottagarsystemet: 

 Mottagaren ska trådlöst kunna ta emot temperaturdata från sändarsystem. 

 Mottagarsystemet ska kunna omvandla data till önskat format för anslutning till 

styrsystem, presentationssystem eller databas. 

 

Mottagarsystemet utvecklades att klara av:  

 Trådlös tvåvägskommunikation. Exempelvis att skicka/ta emot data och kommandon 

till/från sändarsystem. 

 Kunna anslutas till dator via USB-port. 

 Strömförsörjning via USB-port. 

10.2 Val av komponenter 

En av de viktigaste uppgifterna är att välja komponenter som klarar den extrema miljö 

och påfrestning ett mätsystem kan bli utsatt för i pelletsverk MK3. Valet av komponenter 

grundades på resultat från värmeanalyser samt målet om att sändarsystemet minst ska 

klara av 115°C.  

Resultatet från ”Temperaturmätning på gratevagn”, ”Mätning 5” visar att ett mätsystem 

som är monterat på gaveln av en gratevagn (se figur 6, nedre punkt) blir utsatt för en 

medeltemperatur på 65,93°C - 67,01°C och temperaturtoppar upp mot ca 95°C. Dessa 

temperaturer är uppmätta direkt mot vagnskroppen. Ett mätsystem kommer däremot inte 
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monteras direkt mot vagnskroppen och temperaturen för mätsystemet kommer 

förmodligen bli lägre då den uppmätta lufttemperaturen är mycket lägre 

(”Temperaturanalys luft omkring gratevagn”). Resultatet från ”Analys av Karnag´s 

värmesköldar” visar att en stor del av värmestrålningen kan reflekteras och isoleras bort 

med värmesköldar, upp till 87,62% för värmestrålning av medeltemperatur 215,09°C 

under 3 minuters värmning.  

Resultat av ”Temperaturmätning på gratevagn” visar att vid normala driftförhållanden 

kommer temperaturen för ett mätsystem som är monterat på gaveln av en gratevagn 

aldrig att bli så hög som 115°C. Komponenterna valdes ändå för att försöka nå målet om 

115°C temperaturtålighet, eftersom mätsystemet kan komma att utsättas för högre 

temperaturer, exempelvis vid driftstopp. 

För att göra prototypmätsystemet så litet som möjligt valdes ytmonterade komponenter. 

Ytmonterade komponenter har i vissa fall högre temperaturtålighet än traditionella 

hålmonterade. Vissa komponenter till mätsystemet fanns endast i ytmonterat utförande. 

 

10.2.1 Komponenter för sändarsystem 

För komplett lista över komponenter se bilaga 11. 

Till mikrokontroller valdes ATMEL ATmega644P Automotive [26] som klarar 

temperaturer mellan -40°C och 125°C och dessutom har stora utvecklingsmöjligheter. 

Det är en 8-bitars mikrokontroller som kan arbeta i upp till 16 MHz, har 32 I/O pinnar, 64 

Kbyte flash-minne, 4 Kbyte RAM-minne och 2 Kbyte EEPROM.  Den har två stycken 

USART bussar och en SPI bus. Fungerar med matningsspänning mellan 2.7 VDC och 5.5 

VDC. JTAG stöd för programmering, exekvering och felsökning av programvara i 

realtid, vilket är användbart vid utveckling. Förbrukar 8 mA i aktivt läge, 2,4 mA i 

standby och 0,8 µA vid vila. 

För att kunna ansluta termoelement till mikrokontroller ATmega 644P [26] valdes 

kretsarna MAX31855 [27]. De hanterar mätning av termoelement direkt samt hanterar 

kompenseringen för det ”kalla lödstället”. De har en upplösning på 14-bitar (0,25°C) och 

kommunicerar via SPI bus. Fungerar i temperaturer -40°C - 125°C. Dessa kretsar valdes i 

utförandet av att speciellt klara av termoelement av typ S, då dessa är valda till detta 

projekt. Med användning av termoelement av typ S har kretsarna en feltolerans på ±6°C 
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då anslutna termoelement används mellan -50°C och 1768°C och då kretsarna används i 

temperaturområdet -40°C - 125°C. Fungerar med matningsspänning 3 V - 3.6 V. 

Förbrukar 0,9 mA - 1,5 mA.  

Som intern temperatursensor valdes ADT7301 [28] från Analog Devices. Den mäter och 

fungerar inom temperaturområdet -40°C - 150°C. Den har 13-bitar (0,03125°C) 

upplösning och noggrannhet på 0,5°C. Kommunicerar via SPI bus. Fungerar med 

matningsspänning 2,7 V - 5,25 V. Förbrukar 2,2 mA vid normal drift och 1 µA i viloläge. 

För anslutning till serieport i mikrokontroller ATmega 644P [26] valdes en stiftlist som 

klarar temperaturer mellan -65°C och 125°C. För att ansluta serieporten till dator via 

USB valdes TTL-232R-3V3 [29] som gör att 3.3 V serieport (3.3 V TTL USART) kan 

anslutas till en dator via USB, vilket skapar en virtuell RS232 port i datorn. 

För att ATmega 644P [26] ska kunna kommunicera trådlöst valdes trådlösa modulen 

XRF [30] från Ciceco PLC. En trådlös modul för dubbelriktad kommunikation och som 

använder en ”vanlig” sockel för anslutning till kretskort, ”Xbee sockel”. Inställbar 

frekvens 314 MHz, 433 MHz, 434 MHz, 868 MHz, 900 MHz och 915 Mhz, vilket gör 

modulen enkel för försök med trådlös överföring i olika frekvensband. Inställbar 

sändningseffekt. Kommunicerar via 3,3 V UART, vilket gör att den kan anslutas direkt 

till mikrokontrollern. Fungerar med matningsspänning 2 V - 3.6 V. Förbrukar 0,2 µA vid 

vila, 36,2 mA vid sändning (vid standardinställd uteffekt) och 23,8 mA vid mottagning. 

Modulen valdes även för den minimala storleken, 2,4x2,8 mm. Modulen valdes med 

SMA kontakt för att kunna ansluta extern antenn. Antennkabel valdes som tål 

temperaturer mellan -40°C och 125°C.  

Efter undersökningar på marknaden har ingen trådlös modul hittats som arbetar på 

frekvensband 433 Mhz eller 868 Mhz som klarar av temperaturer högre än 85°C. De enda 

trådlösa modulerna som hittats som klarar av temperaturer upp till 125°C är moduler för 

2,4 GHz bandet. Där har en trådlös modul från ATMEL undersökts, ATmega128RFA1 

[31].  

Eftersom miljön i pelletsverk innebär att trådlös kommunikation måste sändas igenom 

stål har trådlösa moduler med lägre frekvens främst undersökts, då lägre frekvens ger 

bättre genomträngningsförmåga och räckvidd. Trådlösa modulen för detta projekt är 

endast specificerad att arbeta i temperaturer mellan -40°C och 85°C. Enligt tillverkaren är 

modulen hållbar till minst 100°C. Detta beror på att det inte är specificerat att kristallen 
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oscillerar rätt om enheten hamnar utanför specificerat temperaturområde, vilket kan 

innebära felaktig eller ingen trådlös överföring alls. Denna komponent är den som tål 

lägst temperatur, men eftersom målet med projektet omfattar förstudie med prototyp för 

analys fungerar denna modul bra. Utifrån temperaturanalyser kommer medeltemperaturen 

inuti kapsling att hållas långt under 85°C hela tiden vid normal drift, vilket gör modulen 

intressant att analysera.   

EEPROM valdes till Microchip 25LC640A [32], vilket är minneskretsar som ansluts till 

mikrokontroller via SPI bus. Icke flyktiga minnen som kan lagra 8 MB per krets. Denna 

modell valdes just för att den kan arbeta inom temperaturområdet -55°C till 125°C. 

Behöver matningsspänning 2,5 V – 5,5 V. Förbrukar 2,5 mA – 5 mA vid läsning från 

minnet, 3 mA – 5 mA vid skrivning till minnet och 5 µA vid standby.  

Till strömförsörjningen valdes Panasonic 3V 1000mAh batterier BR2477A/HB[33]. Då 

dessa är de enda batterierna som hittats som klarar av drifttemperatur -40°C till 125°C. 

För att få 3,3 V matningsspänning till alla komponenter valdes spänningsregulatorn 

MCP1825S [34] från Microchip. Den arbetar inom temperaturområdet -40°C – 125°C. 

Övriga komponenter specificerades att klara temperaturer upp till 125°C. De enda av de 

övriga komponenterna som inte hittades inom den temperaturtåligheten är 2-poliga 

kopplingsplintar från Wiedmüller [35] som har en temperaturtålighet upp till 120°C.  

Som kapsling valdes en aluminiumlåda [36] med dimension 100x100x80 mm tillverkad 

av Bopla.  

  

10.2.2 Komponenter för mottagarsystem 

För komplett lista över komponenter se bilaga 11. 

Hårdvaran för mottagarsystemet valdes till samma radiomodul som sändarsystemet 

Ciseco XRF [30] samt en dockningsstation [40] till denna för att kunna ansluta 

radiomodulen direkt till en dator via USB-gränssnitt. 

 

10.3 Kopplingsschema 

Två kopplingsscheman skapades, en för sändarsystemet och en för batteripack till 

sändarsystem. Detta för att enkelt kunna göra två mönsterkort. Vilket gör att ett kretskort 
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kan skapas för själva sändaren och ett för batteripack. De två kretskorten ska kopplas 

ihop med stift och hylslist vilket gör det möjligt att byta batterier (kopplingsschema, se 

bilaga 12). 

Alla sensorer, sensorkretsar och EEPROM kopplas in på SPI bussen (se bilaga 12). 

För att kunna välja från vilken krets på SPI bussen mikrokontrollern ska 

kommunicera kopplades kretsarnas (kretsarna som finns på SPI-bussen) CS (Chip 

select) ingång in på I/O portar på ATmega 644P, vilket gör att flera enheter kan 

arbeta på samma SPI bus. Då kommunikation sker till endast en krets åt gången.  

Två lysdioder ritades till i kopplingsschemat för att kunna användas vid test och 

utveckling. 10-polig JTAG kontakt ritades in, för programmering och utveckling. 

Mikrokontrollerns ena UART bus anslöts till en stiftlist, för att enkelt kunna 

anslutas till dator via UART-USB kabel. Den andra UART bussen anslöts till XRF 

den trådlösa radiomodulen. Vilket gör att mikrokontrollern kan kommunicera 

trådlöst via UART. Spänningsregulatorns inkommande ledning (Vin) och GND 

anslöts till stiftlist, för att kunna ansluta kretskortet mot batteripack. 

Spänningsregulatorns utgående ledningar anslöts till spänningsmatning för hela 

kretskortet (VCC och GND). En reset-knapp kopplades upp mot mikrokontrollerns 

reset, för att kunna göra omstarter enkelt. 

Batterierna seriekopplades två och två som i sin tur parallellkopplades i tre par. För 

att få högre spänning         och för att få högre laddning i batteripacket 

                   . Batterierna anslöts till hylslist, för att kunna anslutas 

till sändarsystemets kretskort. 

10.4 Design av mönsterkort 

Mönsterkorten designades för att passa in i aluminiumlåda [36], därav ”vingarna” på 

sidorna av mönsterkorten. Två mönsterkort designades, ett för varje kopplingsschema, ett 

för sändarsystem och ett för batteripack (se bilaga 13). 

Mönsterkortslayouten över sändarsystemet (se bilaga 13) visar att mikrokontrollern är 

placerad i mitten, ovanför är temperatursensorn, EEPROM samt kretsar för termoelement 

placerade. Anslutning av termoelement är placerade längst till höger i form av 

kopplingsplintar. Längst ner till vänster i figuren är spänningsregulatorn. Radiomodulen 
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placerades längst ner till höger på mönsterkortet, detta för att få den så långt bort från 

övriga komponenter som möjligt i EMC syfte. Nollreferens-plan skapades runt varje 

ledningsbana och kopplingspunkt som anslöts till kretskortets GND, detta i EMC syfte. 

För att minska risken för flytande laddningar mellan ”döda” kopparytor  lämnades ingen 

kopparyta oansluten.  

Mönsterkortslayout över batteripack innehåller två typer av komponenter, batterier och 

hylslister. I övrigt designades mönsterkortet enligt samma princip som för 

sändarsystemet. 

10.5 Tillverkning av mönsterkort 

Mönsterkort tillverkades av företaget Cogra AB [37], utifrån mönsterkortslayout (se 

bilaga 13). 

10.6 Algoritmbeskrivning 

Prototypmätsystemet möjliggör en mängd olika analys- och mät-områden vilket gör att 

det inte finns någon algoritm som fungerar i alla lägen. Figur 41 visar ett exempel på hur 

en av algoritmerna kan göras för sändarsystemet. 

 

Figur 41. Skiss över algoritm för mätsystem. 
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Exemplet visar algoritmbeskrivning hur mikrokontrollern kan programmeras för att 

arbeta realtid där den mäter temperatur och skickar temperaturdata i en loop hela tiden. 

Systemet vilar mellan varje mätning och sändning för att spara energi i batteripack, få 

längre drifttid och kunna reglera hur ofta mätsystemet ska göra en mätsampel. Hur ofta 

mätsystemet ska göra en mätsampel är valfritt och avgörs vid utvärdering av 

mätsystemet.  

10.7 Test av trådlös modul 

För att analysera trådlös kommunikation i MK3 pelletsverk byggdes en liten testmiljö. 

Den består av en sändare och en mottagare, där sändaren hela tiden skickar ut ett känt 

meddelande med ett visst tidsintervall. Mottagaren tar emot meddelandet och om 

meddelandet är felaktigt eller ej mottaget inom rätt tid anger mottagaren att meddelandet 

är felaktigt. Om meddelandet tas emot helt korrekt anger mottagaren att meddelandet är 

korrekt. 

 

Figur 42. Blockschema över sändardel. 

De trådlösa modulerna (Ciseco XRF [30]) som var planerade till prototypmätsystemet 

hann inte levereras i tid och istället analyserades en annan trådlös modul ”JZ863” från 

SHEN JIZHUO TECHNOLOGY CO., LTD. Det är en trådlös modul som kommunicerar 

via UART och har en trådlös kommunikation på 433 MHz bandet. Denna modul har en 

sändareffekt på 100 mW. En mikrokontroller ATiny2313 användes för att styra den 

trådlösa modulen. För spänningsmatning användes 6 stycken AAA batterier som var 

serie- och parallellkopplade för att få ut en spänning på 4.5 V. 
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Figur 43. Blockschema över mottagardel. 

Mottagaren använde en likadan trådlös modul som sändaren JZ863 [41] från SHEN 

JIZHUO TECHNOLOGY CO., LTD[41]. En ATmega 328P [42] användes för att styra 

den trådlösa modulen [41] och en LCD display [43]. LCD displayen [43] användes för att 

presentera resultat från mätningar, det vill säga antalet korrekta och antalet felaktiga 

meddelanden. 

10.7.1 Test 

En sändare monterades bredvid pelletsugnen, på höger sida i vagnarnas färdriktning, vid 

vindbox 15-16. Placeringen gjordes i samma höjd som gratevagnarna och så nära dem 

som möjligt. Detta för att kunna testa och analysera trådlös kommunikation från mitten 

av pelletsugnen och runt hela ugnen (se figur 27). 

Mottagaren flyttades runt pelletsugnens överpart, underpart samt på våningsplan under 

för att få en översikt för hur kommunikationen fungerar. 

10.7.2 Resultat 

Resultatet visar att trådlös kommunikation fungerar felfritt runt pelletsugnens överpart 

samt underpart. Inga meddelanden blev förlorade eller förstörda. Trådlös kommunikation 

med dessa moduler fungerade felfritt ca 70 m mellan enheterna i pelletsverk MK3. Det 

innebär att kommunikation kan fungera ännu längre beroende på hur stor andel av de 

sända meddelandena som behöver tas emot. Exempelvis sändaren kan skicka samma 

meddelande flera gånger i rad och därmed förvänta sig att meddelandet tas emot minst en 

gång. Man bör ta hänsyn till att dessa trådlösa moduler sänder med 100 mW medan 
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modulerna till prototypmätsystemet sänder med 10 mW. Testet visar helt klart att 433 

MHz bandet är lämpligt för kommunikation i MK3 pelletsverk. 

10.8 Slutresultat utvecklingsprototyp 

Prototypmätsystemet utvecklades att klara av de generella mål som sattes upp för 

systemet. Det utvecklades att vara enkelt, effektivt och med uppgraderingsmöjligheter. 

Den trådlösa modulen har lägst drifttemperatur och är den svagaste punkten i systemet 

vad gäller drifttemperaturtålighet. Enligt uträkning ska inte temperaturen i kapslingen bli 

så pass hög att det ska vara något problem. Sändarsystemet passar mycket bra in i den 

kapsling som systemet designades för att passa in i. Mottagarsystemet är komplett 

förutom mjukvara för dator som ej är framtagen. Långa leveranstider av komponenterna 

har lett till att mätsystemet inte kunnat byggas ihop och därav inte kunnat testas.  

11 Det kompletta mätsystemet 

 

Figur 44. Skiss över ett komplett mätsystem. 
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Figur 44 visar en skiss över hur ett komplett mätsystem kan komma att se ut. På en eller 

flera gratevagnar kan mätsystem monteras på gavel/gavlar. De kommer mäta temperatur 

på exempelvis tre olika punkter i pelletsbädden med termoelement. Enligt analys av 

temperatursensorer framgår det att termoelement av typ S är mest lämpliga för 

mätsystemet. För att minimera felkällor bör termoelementen räcka hela vägen från 

pelletsbädd in till mätsystemet. Mätsystemet ställs in till önskade mätintervall, då den 

läser av temperatur och skickar mätdata trådlöst till en eller flera mottagare. En eller flera 

mottagare monteras runt om pelletsugnen, antalet mottagare bestäms utifrån hur bra den 

trådlösa signalen räcker fram till mätsystemet och hur ofta mätsystemet sänder data. Figur 

44 visar hur en trådlös miljö kan se ut med flera mottagare, där det alltid är någon 

mottagare som tar emot data från mätsystemet. För att inte få in samma data till 

styrsystemet flera gånger ska de trådlösa meddelandena id-märkas och endast ett 

meddelande med ett unikt id skickas till styrsystemet. När mottagarna tagit emot 

meddelanden från mätsystemet omvandlas data till önskat format och skickas vidare till 

styrsystemet för pelletsverket. 

12 Slutresultat 

Resultatet visar att det är möjligt att få ett mätsystem att fungera tillfredställande monterat 

på en gratevagn. Den mest optimala monteringspositionen har tagits fram. Enligt analys 

har vagnstemperatur i denna position en medeltemperatur på 65,93°C - 67,01°C. 

Värmesköldar har testats och visar att upp till 87,62% av värmestrålningen kan isoleras 

och reflekteras bort, vilket visar effekten av att använda värmesköldar. En beräknad 

temperatur inne i kapslingen för denna monteringspunkt är 56,92°C. Man bör ta hänsyn 

till att temperaturmätning ej kunnat göras korrekt för de delar på pelletsugnen där 

gratevagnarna åker bakom plåtar (position för vindbox 1, 2, 3, 29 och 30). Det kan leda 

till att vagnstemperatur och temperatur i kapslingen blir något högre. Beräkning av 

temperatur i kapslingen är en uppskattning för att få ett värde på vad temperaturen kan bli 

och för att ha något att jämföra med när mätsystemet testas på en gratevagn.  

Analys visar att lämpligast montering för prototypmätsystemet är med neodym-magneter, 

som möjliggör enkel montering och demontering med så korta stopptider på pelletsugnen 

som möjligt. Ett permanent mätsystem kan med fördel bultas fast i en gratevagn. Tester 
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visar även att mätsystem med storlek 100x150x100 mm kan monteras och åka runt på en 

gratevagn utan att skrapa i någonting efter vägen. 

För trådlös överföring bör peer-to-peer nätverkstopologin användas om en överföring i 

realtid önskas med ett sändarsystem och ett mottagarsystem. Repeatrar kan användas för 

att förstärka signalen. Meddelanden måste id-märkas vid användning av för många 

repeatrar eftersom det finns risk för rundgång i systemet. Om mätsystem ska monteras på 

flera gratevagnar kan mesh-topologi vara önskvärt, då varje nod kan hitta 

kommunikationsvägar mellan varandra. Trådlösa moduler som arbetar i 433 MHz bandet 

fungerar bra i MK3 pelletsverk. Alltför hög frekvens kan innebära kortare 

överföringssträcka och sämre genomträngningsförmåga i stål och väggar. 

Prototypmätsystemet är utformat att fungera bra i den miljö som den kan bli utsatt för i 

pelletsverk MK3. Det framtagna prototypmätsystemet är utvecklat för att kunna göra 

analys och tester av bland annat temperatur, trådlös överföring, strömförsörjning och 

värmeavskärmning. Ett permanent mätsystem kan utvecklas utifrån tester med 

prototypmätsystemet. Alla komponenter har inte levererats och prototypmätsystemet har 

inte kunnat byggas ihop eller testas. De färdiga mönsterkorten passar perfekt in i 

kapslingen som de är designade efter. 

För temperatursensorer är termoelement mest lämpliga då de kan mäta och tål höga 

temperaturer. För termoelement är termoelement av typ-S mest lämpliga. De kan mäta 

temperaturer upp till ~1600°C och är tillverkade av ädelmetallen Platina, vilket gör att de 

får en hög korrosionstålighet även vid höga temperaturer. 

13 Diskussion 

Projektet bygger på ett flertal olika analyser, undersökningar och mätningar. Resultaten 

tyder på att ett fullskaligt mätsystem är fullt genomförbart. Flera leveranser försenades 

och största delen av komponenterna/utrustningen som behövs för prototypmätsystemet 

har ej kunnat användas och testas. Prototypmätsystemet är inte hopbyggt eller testat. 

Trots detta har flera block i systemet kunnat analyseras med hjälp av andra metoder. 

Nästa steg är att färdigställa prototypmätsystemet. En annan viktig del är att studera 

möjligheterna att återanvända energi från pelletsugnen och omvandla detta till elektricitet 

för att driva mätsystemet. Ytterligare en uppgift är att mer ingående undersöka hur 

temperatursensorer kan anslutas till gratevagnarna för att få en önskvärd mätpunkt och 
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montering som håller för de mekaniska och värmestrålande påfrestningar sensorerna blir 

utsatta för. 

Projektet ger stora möjligheter att kunna mäta och logga temperaturdata från 

pelletsugnen, vilket gör att en kontinuerlig temperaturprofil kan tas fram för ugnen. Det 

ger större möjligheter att styra brännare och luftflöden efter råkulornas temperatur. Det är 

råkulornas temperatur som är väsentlig men i dagsläget mäts temperaturen i luften. 

Genom projektet har jag fått ökad kunskap om pelletiseringsprocessen, hur höganriktat 

slig blir en färdig produkt för LKAB. Eftersom jag under projektet designat och 

konstruerat ett kundanpassat inbyggt system för temperaturmätning till LKAB har jag 

erhållit mycket kunskap inom elektronik, mätteknik och inbyggda system. 
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Bilaga 1 

Temperaturmätning 1 

 

Temperaturmätning på gratevagnar i MK3 
  

      Höger sida Mätning ovanför märkplåt 
   

 
  Temperatur[°C]: Medelemperatur[°C]: 

 
Sampel: Värmekamera IR Värmekamera IR 

Överpart 1 108,4 110,0 78,71 81,76 

  2 113,4 113,8 78,71 81,76 

  3 99,4 99,7 78,71 81,76 

  4 89,1 99,0 78,71 81,76 

  5 87,3 96,4 78,71 81,76 

  6 88,9 105,8 78,71 81,76 

  7 89,4 109,0 78,71 81,76 

  8 81,8 98,0 78,71 81,76 

  9 87,1 94,2 78,71 81,76 

  10 82,9 89,6 78,71 81,76 

  11 88,5 87,7 78,71 81,76 

  12 88,2 87,1 78,71 81,76 

  13 80,7 84,7 78,71 81,76 

  14 70,6 95,9 78,71 81,76 

  15 84,7 91,6 78,71 81,76 

  16 76,6 103,5 78,71 81,76 

  17 80 96,9 78,71 81,76 

  18 73,4 73 78,71 81,76 

  19 80,5 90,4 78,71 81,76 

  20 61,4 59,9 78,71 81,76 

Underpart 21 62,8 61,6 78,71 81,76 

  22 65,9 67,4 78,71 81,76 

  23 67,4 66,8 78,71 81,76 

  24 70,8 64,3 78,71 81,76 

  25 67,8 64,9 78,71 81,76 

  26 65,0 61,6 78,71 81,76 

  27 65,4 58,2 78,71 81,76 

  28 63,6 61,9 78,71 81,76 

  29 67,5 66,1 78,71 81,76 

  30 67,0 64,9 78,71 81,76 

  31 68,9 68,3 78,71 81,76 

  32 66,7 66,4 78,71 81,76 

  33 68,7 70,0 78,71 81,76 

  34 66,6 67,6 78,71 81,76 

  35 65,1 65,3 78,71 81,76 
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Temperatur[°C]: 

Statistik Värmekamera IR 

Max: 116,10 113,80 

Min: 61,40 58,20 

Medel: 78,71 81,76 
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Bilaga 2 

Temperaturmätning 2 

 

Temperaturmätning på gratevagnar i MK3 
 

      Vänster 

sida Mätning ovanför märkplåt 
  

      

 
  Temperatur[°C]: Medelemperatur[°C]: 

 
Sampel: Värmekamera IR Värmekamera IR 

Överpart 1 94,6 94,9 88,78 94,23 

  2 41,7 42,7 88,78 94,23 

  3 82,6 45,3 88,78 94,23 

  4 89,9 96,4 88,78 94,23 

  5 95,2 96,2 88,78 94,23 

  6 96,3 104,9 88,78 94,23 

  7 100,3 100,7 88,78 94,23 

  8 81,6 100,0 88,78 94,23 

  9 91,1 90,5 88,78 94,23 

  10 90,2 105,1 88,78 94,23 

  11 98,0 104,2 88,78 94,23 

  12 90,6 104,2 88,78 94,23 

  13 94,0 102,8 88,78 94,23 

  14 86,3 98,3 88,78 94,23 

  15 92,7 99,8 88,78 94,23 

  16 105,7 105,7 88,78 94,23 

  17 102,0 106,2 88,78 94,23 

  18 89,1 97,4 88,78 94,23 

  19 75,6 100,5 88,78 94,23 

  20 91,3 93,0 88,78 94,23 

  21 75,5 89,9 88,78 94,23 
 
      

 

 
Temperatur[°C]: 

Statistik Värmekamera IR 

Max: 105,70 106,20 

Min: 41,70 42,74 

Medel: 88,78 94,23 
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Bilaga 3 

Temperaturmätning 3 

Temperaturmätning på 

gratevagnar i MK3 
  

      Höger sida 
Mätning ovanför märkplåt 

  

      Mätning 1: 

   

 
  Temperatur[°C]: Medelemperatur[°C]: 

 

 
Sampel: Värmekamera IR Värmekamera IR 

Övre gräns 

radiomodul 

Överpart 1 108,4 75,0 85,62 94,41 85 

  2 113,4 110,0 85,62 94,41 85 

  3 99,4 113,8 85,62 94,41 85 

  4 89,1 99,7 85,62 94,41 85 

  5 87,3 99,0 85,62 94,41 85 

  6 88,9 96,4 85,62 94,41 85 

  7 89,4 105,8 85,62 94,41 85 

  8 81,8 109,0 85,62 94,41 85 

  9 87,1 98,0 85,62 94,41 85 

  10 82,9 94,2 85,62 94,41 85 

  11 88,5 89,6 85,62 94,41 85 

  12 88,2 87,7 85,62 94,41 85 

  13 80,7 87,1 85,62 94,41 85 

  14 70,6 84,7 85,62 94,41 85 

  15 84,7 95,9 85,62 94,41 85 

  16 76,6 91,6 85,62 94,41 85 

  17 80 103,5 85,62 94,41 85 

  18 73,4 96,9 85,62 94,41 85 

  19 80,5 90,4 85,62 94,41 85 

  20 61,4 59,9 85,62 94,41 85 

 

 
Temperatur[°C]: 

Statistik Värmekamera IR 

Max: 113,40 113,80 

Min: 61,40 59,90 

Medel: 85,62 94,41 
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Mätning 2: 

      

 
  Temperatur[°C]: Medelemperatur[°C]: 

 
Sampel: Värmekamera IR Värmekamera IR 

Överpart 1 94,6 94,9 89,44 94,44 

  2 41,7 42,7 89,44 94,44 

  3 82,6 45,3 89,44 94,44 

  4 89,9 96,4 89,44 94,44 

  5 95,2 96,2 89,44 94,44 

  6 96,3 104,9 89,44 94,44 

  7 100,3 100,7 89,44 94,44 

  8 81,6 100,0 89,44 94,44 

  9 91,1 90,5 89,44 94,44 

  10 90,2 105,1 89,44 94,44 

  11 98,0 104,2 89,44 94,44 

  12 90,6 104,2 89,44 94,44 

  13 94,0 102,8 89,44 94,44 

  14 86,3 98,3 89,44 94,44 

  15 92,7 99,8 89,44 94,44 

  16 105,7 105,7 89,44 94,44 

  17 102,0 106,2 89,44 94,44 

  18 89,1 97,4 89,44 94,44 

  19 75,6 100,5 89,44 94,44 

  20 91,3 93,0 89,44 94,44 

 

 
Temperatur[°C]: 

Statistik Värmekamera IR 

Max: 105,70 106,20 

Min: 41,70 42,74 

Medel: 89,44 94,44 

 

 
Temperatur[°C]: 

 
Mätning 1 Mätning 2 

Differens (mätning 1  - 
mätning 2) 

Statistik Värmekamera IR Värmekamera IR Värmekamera IR 

Max: 113,40 113,80 105,70 106,20 7,70 7,60 

Min: 61,40 59,90 41,70 42,74 19,70 17,16 

Medel: 85,62 94,41 89,44 94,44 -3,82 -0,03 
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Skillnad i temperatur 
  

 
  Mätning 1 - Mätning 2 

 
Sampel: Värmekamera IR 

 
1 13,8 -19,9 

 
2 71,7 67,3 

 
3 16,8 68,5 

 
4 -0,8 3,3 

 
5 -7,9 2,8 

 
6 -7,4 -8,5 

 
7 -10,9 5,1 

 
8 0,2 9,0 

 
9 -4,0 7,5 

 
10 -7,3 -10,9 

 
11 -9,5 -14,6 

 
12 -2,4 -16,5 

 
13 -13,3 -15,7 

 
14 -15,7 -13,6 

 
15 -8,0 -3,9 

 
16 -29,1 -14,1 

 
17 -22,0 -2,7 

 
18 -15,7 -0,5 

 
19 4,9 -10,1 

 
20 -29,9 -33,1 
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Bilaga 4 

Temperaturmätning 4 

 

 

Temperaturmätning på gratevagnar i MK3 

    Höger sida Mätning av nedre del på märkplåt 

    

 
  Temperatur[°C]: Medelemperatur[°C]: 

 
Sampel: Värmekamera Värmekamera 

Överpart 1 74,9 68,37 

  2 89,4 68,37 

  3 80 68,37 

  4 79,2 68,37 

  5 74,5 68,37 

  6 72,8 68,37 

  7 74,1 68,37 

  8 69,8 68,37 

  9 70,1 68,37 

  10 68,9 68,37 

  11 70,1 68,37 

  12 73,3 68,37 

  13 69,4 68,37 

  14 69,5 68,37 

  15 72,5 68,37 

  16 65,7 68,37 

  17 72,6 68,37 
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  18 73,8 68,37 

  19 69,2 68,37 

  20 61,4 68,37 

Underpart 21 65,5 68,37 

  22 64,8 68,37 

  23 59,5 68,37 

  24 57,6 68,37 

  25 58,5 68,37 

  26 63,8 68,37 

  27 58,9 68,37 

  28 61,8 68,37 

  29 56,8 68,37 

  30 65,3 68,37 

  31 67,4 68,37 

  32 64,6 68,37 

  33 60,4 68,37 

  34 64,5 68,37 

  35 64,7 68,37 

 

 
Temperatur[°C]: 

Statistik Värmekamera 

Max: 89,40 

Min: 56,80 

Medel: 68,15 
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Bilaga 5 

Temperaturmätning 5 

Temperaturmätning på gratevagnar i MK3 
 

      Höger sida Mätning nedre del av märkplåt märkplåt 
  

      

 
  Temperatur[°C]: Medelemperatur[°C]: 

 
Sampel (Vindbox): Värmekamera IR Värmekamera IR 

Överpart 1 95,0 94,3 65,9 67,0 

  2 86,5 85,7 65,9 67,0 

  3 46,7 49,4 65,9 67,0 

  4 65,6 71,7 65,9 67,0 

  5 68,3 72,6 65,9 67,0 

  6 67,1 69,3 65,9 67,0 

  7 67,5 71,7 65,9 67,0 

  8 67,0 71,6 65,9 67,0 

  9 70,8 75,2 65,9 67,0 

  10 64,4 66,1 65,9 67,0 

  11 64,9 67,1 65,9 67,0 

  12 64,8 65,9 65,9 67,0 

  13 64,5 70,6 65,9 67,0 

  14 64,9 70,1 65,9 67,0 

  15 67,7 71,2 65,9 67,0 

  16 70,0 70,3 65,9 67,0 

  17 70,3 72,3 65,9 67,0 

  18 73,7 68,5 65,9 67,0 

  19 67,0 67,9 65,9 67,0 

  20 63,7 68,1 65,9 67,0 

  21 64,6 62,0 65,9 67,0 

  22 67,0 67,5 65,9 67,0 

  23 63,4 68,1 65,9 67,0 

  24 64,4 70,8 65,9 67,0 

  25 68,6 68,6 65,9 67,0 

  26 64,3 73,0 65,9 67,0 

  27 69,0 69,8 65,9 67,0 

  28 66,4 70,2 65,9 67,0 

  29 70,5 70,1 65,9 67,0 

  30 70,1 70,4 65,9 67,0 

Underpart 1 62,9 63,0 65,9 67,0 

  2 62,7 63,0 65,9 67,0 

  3 64,9 61,2 65,9 67,0 

  4 62,9 64,9 65,9 67,0 

  5 61,1 62,7 65,9 67,0 
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  6 63,7 61,2 65,9 67,0 

  7 62,4 64,8 65,9 67,0 

  8 63,8 63,1 65,9 67,0 

  9 63,2 63,7 65,9 67,0 

  10 65,2 63,1 65,9 67,0 

  11 66,4 64,1 65,9 67,0 

  12 61,1 64,7 65,9 67,0 

  13 64,2 66,4 65,9 67,0 

  14 65,0 63,8 65,9 67,0 

  15 64,6 64,6 65,9 67,0 

  16 61,5 63,6 65,9 67,0 

  17 65,7 60,7 65,9 67,0 

  18 65,2 64,9 65,9 67,0 

  19 65,6 64,8 65,9 67,0 

  20 65,0 65,5 65,9 67,0 

  21 56,2 54,3 65,9 67,0 

  22 63,6 62,9 65,9 67,0 

  23 66,7 66,3 65,9 67,0 

  24 62,4 62,5 65,9 67,0 

  25 68,8 67,5 65,9 67,0 

  26 64,0 64,3 65,9 67,0 

  27 65,0 65,1 65,9 67,0 

  28 60,7 61,6 65,9 67,0 

  29 64,6 63,9 65,9 67,0 

  30 68,1 68,3 65,9 67,0 

 

 
Temperatur[°C]: 

Statistik Värmekamera IR 

Max: 95,00 94,30 

Min: 46,70 49,40 

Medel: 65,93 67,01 

 

 
Temperatur[°C]: 

 
Mätning 4 Mätning 5 

Differens (mätning 5 - mätning 
4) 

Statistik Värmekamera Värmekamera IR Värmekamera IR 

Max: 89,4 95,00 94,30 5,60 4,90 

Min: 56,8 46,70 49,40 -10,10 -7,40 

Medel: 68,15 65,93 67,01 -2,22 -1,14 
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Bilaga 6 

Temperaturanalys luft omkring gratevagn 

 

Temperaturmätning i luften vid gratevagnar 

    

Sampel Temperatur [°C] Kommentar Medeltemperatur 

1   Vindbox 1 41,78 

2 
 

Vindbox 2 41,78 

3 
 

Vindbox 3 41,78 

4 30,2 Vindbox 4 41,78 

5 30,5 Vindbox 5 41,78 

6 35,8 Vindbox 6 41,78 

7 42,5 Vindbox 7 41,78 

8 40,5 Vindbox 8 41,78 

9 52,1 Vindbox 9 41,78 

10 49,4 Vindbox 10 41,78 

11 47,1 Vindbox 11 41,78 

12 46 Vindbox 12 41,78 

13 34,3 Vindbox 13 41,78 

14 34 Vindbox 14 41,78 

15 45,9 Vindbox 15 41,78 

16 54,7 Vindbox 16 41,78 

17 51 Vindbox 17 41,78 

18 30,3 Vindbox 18 41,78 

19 40,5 Vindbox 19 41,78 

20 47 Vindbox 20 41,78 

21 38,3 Vindbox 21 41,78 

22 34,1 Vindbox 22 41,78 

23 43,7 Vindbox 23 41,78 

24 43,3 Vindbox 24 41,78 

25 37,1 Vindbox 25 41,78 

26 47,8 Vindbox 26 41,78 

27 50,3 Vindbox 27 41,78 

28 38,2 Vindbox 28 41,78 

29 
 

Vindbox 29 41,78 

30   Vindbox 30 41,78 
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Temperaturmätning anläggande yta gratevagnar 
Temperatur [°C] 

Värmekamera IR Medeltemperatur Värmekamera Medeltemperatur IR 

    112,8 113,3 

    112,8 113,3 

    112,8 113,3 

103,4 107,3 112,8 113,3 

104,1 106,1 112,8 113,3 

108,1 109,9 112,8 113,3 

108,0 109,4 112,8 113,3 

108,8 110,2 112,8 113,3 

110,3 111,1 112,8 113,3 

113,9 115,2 112,8 113,3 

116,1 117,4 112,8 113,3 

117,3 115,7 112,8 113,3 

114,9 117,0 112,8 113,3 

115,6 116,4 112,8 113,3 

117,1 119,5 112,8 113,3 

123,4 119,6 112,8 113,3 

120,6 117,1 112,8 113,3 

123,7 125,4 112,8 113,3 

121,3 122,8 112,8 113,3 

119,4 121,2 112,8 113,3 

120,1 121,1 112,8 113,3 

113,1 112,9 112,8 113,3 

109,3 109,7 112,8 113,3 

110,2 109,7 112,8 113,3 

106,4 106,1 112,8 113,3 

105,3 104,3 112,8 113,3 

105,5 103,6 112,8 113,3 

103,9 104,1 112,8 113,3 

    112,8 113,3 

    112,8 113,3 

 

 

 

 

 



Kontinuerlig temperaturmätning i bädden på gratevagnar     2013-01-30 

 

 

Christoffer Wennström 

Umeå Universitet 

Tillämpad fysik och elektronik 

Examensarbete 15 hp   84 

ΔT 
Temperatur [°C] 

Medeltemperatur 
värmekamera - 
Medeltemepratur luft 

Medeltemperatur IR - 
Medeltemperatur luft 

Temperatur 
värmekamera - 
temperatur luft 

Temperatur IR - 
temperatur luft 

71,01 71,53 0,0 0,0 

71,01 71,53 0,0 0,0 

71,01 71,53 0,0 0,0 

71,01 71,53 73,2 77,1 

71,01 71,53 73,6 75,6 

71,01 71,53 72,3 74,1 

71,01 71,53 65,5 66,9 

71,01 71,53 68,3 69,7 

71,01 71,53 58,2 59,0 

71,01 71,53 64,5 65,8 

71,01 71,53 69,0 70,3 

71,01 71,53 71,3 69,7 

71,01 71,53 80,6 82,7 

71,01 71,53 81,6 82,4 

71,01 71,53 71,2 73,6 

71,01 71,53 68,7 64,9 

71,01 71,53 69,6 66,1 

71,01 71,53 93,4 95,1 

71,01 71,53 80,8 82,3 

71,01 71,53 72,4 74,2 

71,01 71,53 81,8 82,8 

71,01 71,53 79,0 78,8 

71,01 71,53 65,6 66,0 

71,01 71,53 66,9 66,4 

71,01 71,53 69,3 69,0 

71,01 71,53 57,5 56,5 

71,01 71,53 55,2 53,3 

71,01 71,53 65,7 65,9 

71,01 71,53 0,0 0,0 

71,01 71,53 0,0 0,0 
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Temperatur [°C] 

  Luft: 

Max: 54,70 

Min: 30,20 

Medel: 41,78 

 

 

 

 

25

30

35

40

45

50

55

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425

Temperatur [°C] 

Sampel 

Luft temperatur 

Momentan temperatur

Medeltemperatur

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

130,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425

Temperatur [°C] 

Sampel 

Vagns temperatur 

Momentan temperatur
värmekamera

Momentan temperatur IR

Medeltemperatur
värmekamera

Medeltemperatur IR



Kontinuerlig temperaturmätning i bädden på gratevagnar     2013-01-30 

 

 

Christoffer Wennström 

Umeå Universitet 

Tillämpad fysik och elektronik 

Examensarbete 15 hp   86 

 
Temperatur [°C] 

  Värmekamera IR 

Max: 123,70    125,40    

Min: 103,40    103,60    

Medel: 112,79    113,31    
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Temperaturanalys 3mm Karnag värmesköld + 2mm plåt 

 

3mm Värmesköld 
 

   Sampel Temperatur uppvärmd sida [°C] Temperatur baksida [°C] 

0 23,7 24,8 

5 83,3 24,8 

10 149,3 24,7 

15 165,7 24,8 

20 168,7 24,9 

25 168,2 25,2 

30 178,1 25,5 

35 187,8 25,8 

40 202,1 26,3 

45 201,2 26,7 

50 188 27,2 

55 194,2 27,7 

60 218,8 28,2 

65 232,5 28,7 

70 229,4 29,2 

75 230,3 29,8 

80 225,1 30,4 

85 233,5 30,9 

90 234,2 31,6 

95 222,3 32,1 

100 220 32,6 

105 220,2 33,3 

110 223,3 33,8 

115 218,6 34,2 

120 229,9 34,7 

125 231,6 35,1 

130 232,7 35,6 

135 229,2 35,9 

140 224,9 36,4 

145 220,6 36,9 

150 219,7 37,4 

155 216,6 37,8 

160 214,6 38,2 

165 213,9 38,6 

170 220,4 39,2 

175 214,9 39,4 

180 205,2 39,7 
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Bilaga 8 

Temperaturanalys 7mm Karnag värmesköld + 2mm plåt 

 

7mm Värmesköld 
 

   Sampel Temperatur uppvärmd sida [°C] Temperatur baksida [°C] 

0 26 25,4 

5 75,1 25,3 

10 144,8 26,7 

15 181,8 25,8 

20 205,5 25,5 

25 221 25,5 

30 219,7 25,6 

35 218,5 25,8 

40 224,6 26,1 

45 240,3 26,3 

50 243,6 26,7 

55 246,4 27,1 

60 244,1 27,5 

65 243,7 27,9 

70 241 28,4 

75 241,3 28,9 

80 242,5 29,4 

85 238,5 29,9 

90 240 30,4 

95 244,1 30,8 

100 245,9 31,4 

105 243,6 31,8 

110 243,9 32,3 

115 241 32,7 

120 240,9 33,1 

125 233,6 33,5 

130 181,2 33,9 

135 191,9 34,3 

140 204,3 34,8 

145 191,8 35,1 

150 222,2 35,4 

155 226,1 35,7 

160 222,5 36,1 

165 215,2 36,5 

170 226,9 36,8 

175 238,5 37,1 

180 229,6 37,4 
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Bilaga 9 

Temperaturanalys 12mm Karnag värmesköld + 2mm plåt 

 

12mm Värmesköld 
 

   Sampel Temperatur uppvärmd sida [°C] Temperatur baksida [°C] 

0 23,8 25,7 

5 116,5 25,6 

10 148,8 25,5 

15 176,2 25,5 

20 185,6 25,4 

25 200,7 25,3 

30 223 25,3 

35 225,3 25,3 

40 231,9 25,3 

45 234,9 25,3 

50 228,3 25,3 

55 229,3 25,4 

60 233,9 25,4 

65 224 25,5 

70 233,1 25,6 

75 234,4 25,7 

80 236,5 25,8 

85 235,2 26 

90 225,6 26,1 

95 219,8 26,3 

100 216,6 26,4 

105 225,1 26,6 

110 224,2 26,8 

115 221,9 26,9 

120 224 27,1 

125 225,6 27,3 

130 216,5 27,5 

135 218,7 27,7 

140 234,4 27,9 

145 237,1 28,1 

150 236,5 28,3 

155 237,8 28,4 

160 240,2 28,6 

165 241,1 28,8 

170 239,5 29 

175 227,8 29,1 

180 224,5 29,3 
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Bilaga 10 

Temperaturanalys 2mm plåt 

 

Utan värmesköld 
 

   Sampel Temperatur uppvärmd sida [°C] Temperatur baksida [°C] 

0 24,1 25 

5 110,6 27,7 

10 141,4 34,1 

15 174,2 41,4 

20 193,2 48,4 

25 206,3 56,1 

30 211,6 63,2 

35 214 68,9 

40 221,1 76,1 

45 222,9 81,6 

50 231,1 85,5 

55 238 91,7 

60 243,4 96,1 

65 249,6 100,4 

70 251,9 103,5 

75 259,2 106,5 

80 251,6 105,8 

85 235,8 105,4 

90 227,5 105,3 

95 231,6 105,4 

100 221,1 105,2 

105 241,1 105,1 

110 215,7 105,3 

115 223,6 105,3 

120 232,4 105,5 

125 214,7 105,8 

130 223,1 105,7 

135 218,7 105,5 

140 230 104,9 

145 233,6 104,6 

150 234,9 104,3 

155 244,7 103,7 

160 226,5 103,3 

165 239,1 102,1 

170 230,4 102,2 

175 237 101,7 

180 231,7 101,3 
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Bilaga 11 

Komponentlista 

 

 

 

  

Komponentlista sändarsystem

Produkt Art nr: Antal: Pris per st Totalt Leverantör

AtMega 644 Automotive ATMEGA644P-A15AZCT-ND 1 74,17 kr 74,17 kr Digi-key

3V 1000mAh Lithium Batteri P029-ND 6 22,00 kr 132,00 kr Digi-key

Kretskortsströmställare momentan 679-2212-ND 1 17,00 kr 17,00 kr Digi-key

3.6864 Kristall SMD XC1523TR-ND 1 10,56 kr 10,56 kr Digi-key

Digital SPI Temperatursensor ADT7301ARTZ-REEL7CT-ND 1 25,04 kr 25,04 kr Digi-key

EEPROM SPI 25LC640A-M/SN-ND 2 107,38 kr 214,76 kr Digi-key

3.3V Spänningsregulator MCP1825S-3002E/EB-ND 1 6,51 kr 6,51 kr Digi-key

2pol Skruvplint 281-1882-ND 3 3,99 kr 11,97 kr Digi-key

0603 LED Grön 751-1165-1-ND 1 2,85 kr 2,85 kr Digi-key

0603 LED Röd 751-1182-1-ND 1 2,85 kr 2,85 kr Digi-key

300 Ohm resistor 0805 P300ADCT-ND 2 1,66 kr 3,32 kr Digi-key

SMA kontakt 1052067-1-ND 1 116,10 kr 116,10 kr Digi-key

433Mhz antenn 931-1070-ND 1 93,78 kr 93,78 kr Digi-key

MAX31855 Typ-S MAX31855SASA+TCT-ND 3 54,99 kr 164,97 kr Digi-key

Värmereflekterande tejp 3M5612-ND 1 1912,47 1 912,47 kr Digi-key

0.1uF 0805 Keramisk kondensator 587-1279-1-ND 11 1,52 kr 16,72 kr Digi-key

20pF 0805 Keramisk kondensator 490-3607-1-ND 2 3,62 kr 7,24 kr Digi-key

Stiftlist 2,54mm rak 30pol 609-3296-ND 1 8,42 kr 8,42 kr Digi-key

Hylslist 2mm rak SMD 40pin SAM1238-40-ND 1 89,57 kr 89,57 kr Digi-key

Stiftlist 2x5 hålmonterad 609-3243-ND 1 4,36 kr 4,36 kr Digi-key

1uF 0805 Keramisk kondensator 587-1283-1-ND 1 1,39 kr 1,39 kr Digi-key

4.7uF 0805 Keramisk kondensator 587-2394-1-ND 1 2,15 kr 2,15 kr Digi-key

XRF wireless RF radio UART RS232 serial data module XBee shape Arduino PIC etc 1 £9,90 9,90 GBP CISECO PLC

Kabelstiftdon SMA 46-120-24 1 139,00 kr 139,00 kr ELFA

Koaxialkabel 50 Ω 1x 0.51 mm core, FLEXIFORM 405 FJ 55-929-28 1 61,40 kr    61,40 kr ELFA

Hylstag SMA kretskortsmontering 50 Ω 46-123-13 1 82,30 kr    82,30 kr ELFA

Aluminiumlåda 100x100x80 50-621-68 1 368,00 kr 368,00 kr ELFA

Hylstag SMA 46-651-53 1 129,00 kr 129,00 kr ELFA

Komponentlista mottagarsystem

Produkt Art nr: Antal: Pris per st Totalt Leverantör

XRF wireless RF radio UART RS232 serial data module XBee shape Arduino PIC etc 1 £9,90 9,90 GBP CISECO PLC

FTDI USB interface for XBee also XRF, X232, BlueBee etc 1 £16,25 £16,25 CISECO PLC
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Bilaga 12 

Kopplingsschema 
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Bilaga 13 

Mönsterkortslayout 
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