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Förord
Vi vill gärna passa på att tacka alla som varit delaktiga och hjälpt oss under projektet
som pågått under nästan 2 år.
Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till pannägarna på SAKAB genom
Raimo Huhtala och Anders Herbring, Ryaverket genom Göran Gustavsson på Drift och
underhåll och Renova genom Hans Wettergren och Bernie Dahlberg.
Trots de höga kraven på energiproduktion som finns har vi fått komma in på dessa
anläggningar med all vår mätutrustning, mätsonder och installationer. Vi har blivit
mycket väl mottagna av drifts och kontrollrumspersonal på alla anläggningar och fått
god hjälp med förklaringar och förevisning om hur pannorna fungerar, panndata, råd om
lämpliga mätpositioner och en hel del praktisk hjälp av verkstäder/mekanikavdelningar.
All denna hjälp har varit ovärderlig för att kunna genomföra alla mätningar och prov.
Projektet har innehållit en hel del signalanalytiska och mättekniska utmaningar där vi
haft givande diskussioner med Svante Gunnarsson på LiTH som dessutom varit ett stort
stöd i samband med examensarbetet som utfördes vid institutionen för signalbehandling.
Vår examensarbetare Daniel Eriksson har genomfört ett högklassigt examensarbete vars
resultat varit mycket användbart för projektet.
Sist men inte minst vill vi tacka vår referensgrupp med Björn Hultman Billerud,
Erik Ramström Vattenfall, Anders Eklund Fortum, Christofer Löwenberg Korsnäs,
Lia Detterfelt Renova samt Tommy Mølbak och Jakob Munch Jensen vid Dong Energi
för ett gott samarbete under hela projektets gång. Deras frågor, goda råd och
konstruktiva kritik ur ett användarperspektiv har varit mycket värdefulla.
Linköping, Januari 2011
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Abstract
Detektering av nedsmutsning på panntuber med hjälp av tubens mekaniska egenskaper
har undersökts. Projektet har genomfört mätningar och detektering i 3 olika pannor med
olika förutsättningar vad gäller sotningsfilosofi, förbränningsmetod och sotningsmetod.
Montaget av den detekterande töjningsgivaren sker på en klämma som skruvas och
limmas fast på tuben.
Klämman är applicerad på värmeförande ångtuber i tre olika anläggningar:
SAKAB:s panna för farligt avfall, WTE1, i Normstorp (roterugn)
Ryaverkets avfallspanna 2 i Borås (BFB)
Renovas avfallspanna 1 i Partille (Rost)
Mätning samt signalanalys av töjning och temperatur är genomförda och visar att
händelser i pannan såsom slagsotning, ångsotning, ballongsprängning, roströrelse och
fateldning kan identifieras. Det går även att detektera förändringar av
tubernas/tubpaketens resonansfrekvenser då dessa beläggs med sotpåslag trots att
signalen från givarna är mycket svag.
Olika förstärkartekniker har testats och klämman har gjorts mycket tunn för att få en så
stark signal som möjligt. Olika analysmetoder av signalen har dessutom använts och
slutsatsen är att det går att detektera viktförändringar på överhettare m.h.a. förändringar
i resonansfrekvensen hos tuben/tupaketet. Metoden kan därmed detektera sotpåslag på
tub men är känslig för elektriska och mekaniska störningar.
Med givarkablaget skyddat visar långtidstest under 6 månader att sotdetektorkonceptet
klarar de termiska, mekaniska och kemiska påfrestningarna som finns i avfallspannor
för en hel driftsperiod, d.v.s. för tiden mellan två revisioner.
En fortsatt utveckling av installationsmetoder, excitering, mätteknik och analysmetoder
kommer att krävas för att få metoden tillräckligt robust för att kunna användas för
styrning av sotning.
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Sammanfattning
Att detektera påslag på panntuber är fortfarande en stor utmaning för alla pannägare. Syftet
med att detektera påslag är att sota precis så mycket som är nödvändigt för att pannan skall
hållas ren. Att sota för mycket innebär ett stort slitage på de tuber som sotas och att sota för
lite innebär minskad prestanda för pannan.
Sotningstillfälle avgörs idag genom att tidsbestämma med vilka intervall man skall sota. Detta
innebär att man sotar vare sig det behövs eller inte. Tidsintervallet innebär dessutom att man
inte tar hänsyn till om eldningen sker med ett bränsle med hög eller låg askhalt eller vilka
förbränningsbetingelser som föreligger. Det har gjorts försök med behovsstyrd sotning där
metoderna bygger på termodynamiska principer samt att sotning sker när värmeöverföringen
blir sämre. Nackdelen med dessa metoder är att de reagerar långsamt.
I detta arbete har försök gjorts att utvärdera om tubens mekaniska egenskaper kan användas
för att detektera påslag på överhettartuber. Projektet inleddes med en förstudie som redovisats
i Värmeforsk 1018.
För att montera givare inne i pannan har töjningsgivare med högtemperaturprestanda använts.
Projektet har kommit fram till ett koncept där givaren microsvetsas på en tunn rörklämma
som i sin tur monteras på tub. För att klara de stora påfrestningarna i en panna är det även
nödvändigt att skydda givarens kabel vilket görs genom att ett skyddsrör monteras med
anslutning till klämman och därefter dras ut genom pannväggen. Det visade sig att det
enklaste och kortaste montaget var att dra skyddsrören genom panntaket när sotdetektorn satt
längst upp på tuben.
Mätningar för att prova och utveckla metoden har ägt rum i tre avfallseldade pannor i Sverige,
SAKAB WTE1(roterugn), Ryaverket panna 2 (BFB) samt Renova panna 1 (rost). Under
mätningarna har det visat sig att det finns både mekaniska och elektriska störningar samt att
signalen som skall detektera sotning är mycket liten i förhållande till störningarna. Den
förstärkartyp som först var tänkt att användas, Wheatstonebrygga, visade sig ha alldeles för
dåliga dynamiska egenskaper för att hantera denna problematik. Förstärkartekniken har därför
successivt utvecklats under projektets gång. Det som fungerade bäst var en balanserad
konstantströmmatad brygga i kombination med en tunn sotdetektorklämma placerad nära
panntaket.
Problematiken med stora störningar - små signaler har även varit en signalanalytisk utmaning
varför många olika signalanalysmetoder prövats. Resultaten från mätningar och analyserna
visar att det går att detektera sotpåslag m.h.a. frekvensskiften vid lågfrekventa tubresonanser
men att metoden är känslig för störningar.
Resultaten visar att excitationen skiljer markant mellan tubpaket där gasströmningen går tvärs
tuben och längs tuben. När strömningen går längs tuben blir excitationen liten. Detta medför
att den respons som används för att detektera sotpåslaget också blir liten. I Renovas fall
sotades pannan dessutom ofta vilket medförde att viktförändringen för denna panna var
mindre.
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Projektet har även visat att man kan detektera frekvensskiften automatiskt med hjälp av
algoritmerna MUSIC och ESPRIT. Denna kunskap gör det möjligt att använda signalen för
reglering. I dagens läge är dock metoden osäker p.g.a. kvaliteten i montage och
signalbehandling. Ytterligare utvecklingsarbete kommer att krävas för att metoden skall
kunna användas för att styra sotningen.
Med givarkablaget skyddat visar långtidstest under 6 månader att sotdetektorkonceptet
klarar de termiska, mekaniska och kemiska påfrestningarna som finns i avfallspannor
för en hel driftsperiod, d.v.s. för tiden mellan två revisioner. Det verkar dock inte
möjligt att återanvända en använd sotdetektor om den monteras bort vid revisionen efter
en mätperiod eftersom bultförbanden är för hårt anfrätta och kap måste användas för att
få bort sotdetektorn från tuben.
För att kunna använda metoden vid högre frekvenser måste signalstorleken vid högre
frekvenser ökas. En potentiell vidareutveckling av konceptet kan då vara att automatiskt
knacka tuben med en metallpinne och samtidigt mäta responsen med en accelerometer.
Eftersom temperaturen är betydligt lägre där än på insidan av pannan skulle en något billigare
accelerometer då kunna användas.
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Extended Summary
Background
Detection of soot deposit on the transferring tubes is a major challenge for owners of
heat generation plants. The aim of soot detection is to soot blow at the right time for
maximum economy and in precisely the extent that is necessary to keep the furnace
clean. Too much sooting causes tubes wear and the opposite implies reduced plant
performance.
The most common approach in current use appears to be to determine a suitable time
interval for soot blowing and simply to repeat this interval. This implies that soot
blowing very often is performed whether it is necessary or not. The time interval
between sooting tends not to consider whether the fuel has low or high ash content, or
the current combustion condition.
Tests of soot blowing based on actual state have been made by several vendors of soot
removal systems. Such methods can be based on thermodynamic principles, i.e.sooting
is made once it can be safely established that heat transfer is decreased, or pressure
difference, e.g. across the super heater. A disadvantage in such methods is that they are
slow in reaction to sooting.
In the current project, tests have been made to investigate if mechanical tube
characteristics can be used to detect soot deposit. Put in other words, the root
observation on which the method relies is the observation that soot adds weight to the
furnace tubes, that this weight shifts the tube resonance frequencies and hence, that the
weight addition can be computed from this information.
The project was started by pre-study that is presented in paper Värmeforsk 1018.
Measurements to test and develop the soot detection method with associated sensor
installation was performed at the three Swedish incineration plants SAKAB
WTE1(rotating oven), Ryaverket2 (BFB) and Renova1 (grate).
Introduction
The environment inside an incineration plant is hostile to electronic sensors. Chief
considerations for selection of gauges to withstand the environment inside the
incineration plant are resistance to:
• Temperatures in the range 800 C to 1000 C, depending on boiler type, fuel type,
and the sensor position inside the boiler.
• Highly corrosive liquids that form as a by-product from boiler operation.
Accelerometers were tested in the pre-study project and were found to be limited by
cost and being unable to withstand the higher part of the temperature range.
Work made in the Current Project
This project has relied on the use of high temperature strain gauges in combination with
mechanical protection of the gauges and the cables from corrosive liquids and abrasive
wear. High temperature strain gauges can withstand temperatures up to 900 C and are
much cheaper than high temperature accelerometers. For vibration measurement, strain
gauges are more challenging to master than accelerometers.
More in detail: The project developed a concept where the strain gauge is micro welded
onto a clamp of typical size and dimensions in use in most waste disposal furnaces. The
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mid part of the clamp material is thinned out as a thick clamp was found to reduce the
strain gauge sensitivity. Also thinning out the mid clap section allows the inside of the
clamp to be used as mounting surface for the strain gauge, hence removing the need for
direct positioning on the steam tubes with related considerations for fatigue initiation
from welding or from heightened corrosive fatigue should the clamp protection be
compromised. In summary, this approach worked well at all installation sites.
FE analysis of a generic tube structure was made and showed that strain gauges should
be placed at fixed position locations, e.g. the super heater manifold, or at bends should
the former not be possible.
At SAKAB, only a single installation position could be considered. Before installation
at the BORÅS site, several positions were tested together with clamps containing low
cost strain gauges that could be moved around and the ability to pickup tube resonance
at various positions be evaluated. At RENOVA, the top furnace position was tested, but
pendulum suspended tube packs had to be used as tubes near the super heater manifold
could not be reached.
Gypsum is a material believed to produce a fair representation of soot produced in
incineration and waste dispsal furnaces. FE simulation was made with and without the
addition of gypsum and shows that the main assumption in the method of soot adding
weight - not stiffness is correct.
A SWOT (Strength - Weakness - Opportunity - Threat) analysis was made early in the
project which suggested the strain gauge cable to be the weak part. Later installations
confirmed this, where *explosive* sooting at the SAKAB incineration plant was found
to damage weakly protected cables. That said, the strain gauge cables used in this
project are made of Incontal - a metal which is very resistive both to corrosion and
abrasive wear. However, the Incontal cable is thin and easy mechanically to become
overloaded by heavy objects that are dropped on it. To better protect the strain gauge
cable against this rough environment, a protection tube is attached to the clamp and acts
as a conduit for the strain gauge cable from where the clamp is attached to the steam
tube to and through the furnace wall.
Three cable installation approaches were tested. In short, a simple and safe protection
tube installation is found where the soot detection sensor is applied at the top of the
incineration furnace and where the protection tube is guided via the furnace's ceiling.
Lessons Learned
It is well known that resistive strain gauges emit very small signals when used to detect
vibration, with gauge resistance changes leading to signal levels typically counted in
milliVolt or tiny fractions thereof. These low voltage levels make strain signals
sensitive to exterior noise contamination.
The most common way to connect strain gauges is to use the Wheatstone Bridge, in our
case a quarter bridge. However, Wheatstone bridge, proved to be inadequate to handle
the problem of detecting reliable strain signals. Wheatstone bridge measurement was
first attempted using an older measurement system with 14 bit amplitude resolution and
thereafter, retested using a new system with 24 bit amplitude resolution. In the end, all
that was picked up was measurement noise.
As a consequence, alternative strain gauge signal amplifier technologies had to be
evaluated. The best functioning alternative was found to be a balanced constant current
circuit in combination with a thin clamp positioned at the top of the tube which is
reported to produce 80 dB better Signal to Noise ratio than the Wheatstone bridge.
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A single ended constant current excitation was tested and found to greatly improve the
Signal to Noise ratio and produce detectable strain signals. The balanced constant
current signal was observed to further improve the Signal to Noise ratio by 50 dB or
more.
Mechnical boiler excitation arises from operation, where gas flow, fuel loading and
moving of deposits are believed to be major contributors to boiler vibration. Sooting
may also contribute to boiler vibration. A limitation in the project approach is that it
relies on the furnace providing its own excitation. Depending on the nature of the
excitation, it may favour one steam tube resonance over another at one time to shift the
preference to a third resonance at a later time.
Simply put, tracking such resonances resembles the process of keeping track of
individual bees that swarm in/out and around its nest. It can be done, but it takes time
and requires a methodical approach.
It was confirmed at the SAKAB and Borås plants that the natural furnaceexcitation was
sufficient to vibrate the steam tubes. On the other hand, the Renova installation turned
out to have weak mechanical excitation.
It can be observed that the method as such allows for artificial impact excitation to be
used, but this was not part of the project approach and it does complicate the mechanical
installation and may, at worst, compromise the soot detection should the excitation be
applied so strongly that it removes soot.
As was mentioned above, the main observation on which the method relies is that the
addition of soot on the tubes adds weight with negligible stiffness and hence, that the
weight addition can be found from a shift in steam tube resonance frequency. Looking
at a single mode of vibration shows that X% weight addition leads to a shift in in tube
resonance frequency by sqrt(Y%). This trend is an oversimplification for individual
modes in a real boiler systems, but the trend is there.
Therefore, a resonance frequency at low frequency yields a small Hz shift, while a
resonance frequency at 100 times higher frequency yields a 100 times larger Hz shift.
The practical consequence is that the low frequency resonance requires a longer
measurement time to detect a shift for while the higher resonance frequency shift can be
detected over a 100 times shorter time interval.
It should be observed that strain gauges tend to favour low frequency resonance for the
simple reason that such carry higher mechanical load. To pickup strain at high
frequency requires a very high Signal to Noise ratio.
At SAKAB, installation was made at the mid of a straight hanging steam tube.
Installation was characterised by high temperature, unruly incineration and frequent
impact sooting. Installation problems, the fact that time was spent on attempts using the
Weatstone bridge, a measurement software bug in combination with the destruction of
the installation by *explosive gas balloon* sooting shortly before single ended current
excitation could be retested lead to the recording of only a few hours time data. Strain
signals from the Wheatstone bridge were not usable while the single ended constant
current excitation did show reliable strain signals when the steam tubes were strongly
loaded from events in the incineration furnace.
A conflict between the fact that the Signal to Noise ratio only made it possible to
discern resonance up to * Hz and that high mechanical loads were prompted by short
duration events like explosion from incinerated fuel or mechanical impact type sooting
complicated analysis. Signals could only be FFT analysed for a short duration, but this
did show clear resonance frequency shift before and after mechanical impact sooting.
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At Borås, installation was made at the bend of a horizontal steam tube package. The
environment was harsh as steam was used to soot the tubes once per shift change, i.e.
twice per day. Single ended constant current excitation was used with an excitation
current 50x to 30x higher than the one used at SAKAB. The higher excitation current
was tested as a way to improve the Signal to Noise ratio.
A Master Thesis project was used to investigate ways to detect and track the steam tube
resonances. Analysis did show that it was possible to identify and automatically detect
these frequency shifts using the algorithms MUSIC and ESPRIT. This knowledge
makes it potentially possible to use the signal for control system use.
At Renova, installation was made at the top of the waste disposal furnace and at the
bend of a hanging tube package. A horisontal rod was used to suspended several tubes.
The clamp and protective tube installation was a success. A success was also the use of
high temperature accelerometers from the pre-study project that safely could be applied
on the top of the strain gauge protection tubes in the protected volume above the furnace
roof as well as the use of balanced current strain. Both sensor setups provide Signal to
Noise ratios that improve 80 dB, or more, on the Wheatstone bridge for which the first
attempts were made.
However, the installation was hampered by weak mechanical excitation and the fact that
Renova soots very often, i.e. once per hour, and therefore, that soot build up is a process
that extends over very long time. Also, it turned out that the fact that the horisontal tube
was suspended from the roof ceiling provides a pendulum motion on which tube
vibration is superposed. This setup resembles that of a double pendulum and produces
vibration signals in which frequencies modulate. This modulation was a show stopper
for the ESPIRIT and MUSIC algorithms that could successfully be applied for the
signals from the SAKAB and the Borås plants.
In the end only a single vibration mode could be tracked and to detect the trend in the
frequency shift of this mode was complicated by the fact that the long time intervals
required to track a 1/100 Hz shift from soot build up was counteracted by sooting during
this time period.
It is believed that the approach would have worked should only excitation have been
stronger or artificial excitation have been added to allow detection and tracking of
resonances at higher frequency. After all, the accelerometers and balanced constant
current set up did provide state of the art resonance detection had only excitation
existed.
Conclusions
The results from measurements and analysis clearly prove that it is possible to detect
deposit of soot on tubes by using shift in frequency of tube resonances. However, the
project also shows that a knowledge build up is required as each installation site was
found to contain its own unique problems - none of which were easy to foresee. It is
clear that the approach requires more work to be able to control sooting in a production
environment.
The method can be faster in picking up soot detection than other methods, provided that
higher frequency tube resonance can be detected using strain gauges. In this case,
addition or removal of soot can be detected within the minute. That said, this depends
on several factors for boiler excitation as well as sensor positioning and signal
conditioning.
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Tests during 6 months, where wiring protection was used, shows that the concept of
soot deposit detection withstand the thermal, mechanical and chemical strains in an
incineration plant for a complete operation period i.e. for the time period between two
revisions. Re-use of a used and dismounted soot detector after a revision and
measurement period does not seem possible as the bolt joint is too eroded and a cut-off
saw must be used to remove the soot detector from the tube.
A high Signal to Noise ratio is required to successfully detect high frequency tube
resonance when using strain gauges. The installation position and the furnace's natural
excitation strongly influence the way signals should be analyzed. Strong natural
excitation and tubes that are attached to a reasonably stand still position are favoured
over tubes packages pendulum suspended from the furnace roof.
The combustion process character was found to influence the success and signal
evaluation as well. Even combustion with hourly sooting and a slow soot build up, as
was found at the RENOVA plant, appears to require artificial excitation. Unruly
incineration, as found at the SAKAB plant, where explosive incineration events was
found to apply a stronger tube load than the mechanical impact sooting requires
detection of high frequency resonance to be able to track the fast changes present in the
soot build up/down. The Borås plant was found to fall in between the RENOVA and the
SAKAB plants with a clear and steady soot build up that could be identified and tracked
over the day.
Future work
A potential development of the concept is to artificially impact tubes fitted with sensors
such that high frequency resonance is excited in a manner that does not harm the tubes
and provide a distinct and repetitive excitation of a known set of tube resonances. This
would greatly reduce the effort in tracking and identifying resonances, though, this is a
task that can be mastered if a sufficient number of high frequency resonances are
detected.
Another avenue worth consideration is to use sensors placed above the furnace roof on
rods that extend from individual steam tubes. The advantage in placing sensors above
the furnace roof is the less demanding environment and therefore, a wider choice of
sensors, possibly of lower cost or with a longer life span, that can be used at this
location.
Implementation of sensor packages at renovation or new installation should be able to
be advantageous. Favoured positions are believed to be at locations in close proximity
to the steam dome when using strain gauges.
Speculatory Remarks
It is believed that application of constant current excitation at a position where better
cable protection is possible would have worked at the SAKAB site.
It is believed that the RENOVA site measurements would have worked when
complemented by artificial excitation and that sensors could be placed above the
furnace roof.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Sotning av panntuber har av tradition tidsstyrts, d.v.s. man sotar med ett visst
tidsintervall vare sig det behövs eller inte. Problemet är att om sotning sker för ofta
utsätts tuben för ett betydligt högre slitage än nödvändigt. Detta kan undvikas genom att
istället använda behovsstyrd sotning.
Vanligtvis utförs behovsstyrd sotning genom mätning av värmeöverföringen till tuben.
Problemet är att metoden inte detekterar sotningsbehovet tillräckligt bra vilket i många
fall resulterat i att påslagen på tuben blir för tjocka innan sotning sker. Dessutom sotas
inte allt påslag bort ordentligt utan en viss del permanent påslag byggs upp.
De ökade permanenta påslagen har medfört att många anläggningar som inlett arbete
med behovsstyrd sotning har fått gå tillbaka till tidsstyrd sotning.
Det finns därför ett behov av en bättre metod för att styra när sotningarna skall göras.
En sådan metod måste vara robust, tåla en miljö som tuberna arbetar i och dessutom ha
ett pris som gör metoden attraktiv.
1.2

Beskrivning av forskningsområdet

Sotningsmetoderna av pannorna varierar men de klarar i regel uppgiften att avlägsna
slagg och aska på tuberna på ett tillfredsställande sätt [Se ref [1]]. Tyvärr har sotningen
nackdelen att den ofta tar med för mycket och därigenom avverkar tubmaterial vilket
minskar tubernas livslängd.
Under 2006-2007 utfördes ett projekt [Se ref [2]] som innefattade en förstudie som
skulle ge svar på frågan om det gick att använda tubernas mekaniska egenskaper för att
detektera påslag. Detta projekt gav svaret att det finns tydliga skillnader i de mekaniska
egenskaperna hos tuber med och utan påslag. Resultaten visade att man fick signifikanta
skillnader i tidssignalerna men för att dessa skall vara användbara i ett styrsystem skall
de omvandlas till en signal på 4 - 20 mA.
I projektet konstaterades att:
• Den accelerometer man försökte använda till att börja med inte var tillräckligt
robust för att klara den varma miljön inuti en panna
• Det inte var lämpligt att använda en lös sond för att mäta påslagen då den inte
har samma mekaniska och termiska egenskaper som en överhettartub
• Inspänningsförhållandena för tuben påverkar de mekaniska egenskaperna och
därigenom kan förvanska resultatet
Rekommendationerna till fortsatt arbete från projektet var att:
•
•

Prova att mäta direkt på en tub på en överhettare
Använda alternativa givare/mätmetoder
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•
1.3

Välja en panna som ger resultat inom rimlig tid d.v.s. en panna där material
fastnar snabbt på tuben och täta sotningsintervall behövs
Forskningsuppgiften och dess roll inom forskningsområdet

Inför det nya forskningsuppdraget genomfördes undersökningar av möjliga alternativa
vibrationsgivare, förutom accelerometrar, som kan användas som givare till
sotdetektering och som har en möjlighet att klara miljön och den höga temperaturen
inne i en panna. Flera alternativ framkom varav två alternativ bedömdes som möjliga att
använda. Det ena alternativet är en optisk givare som arbetar med så kallad
laservibrometri. Nackdelen med ett sådant system är nedsmutsning av linsen samt
priset.
En annan väg att gå är att använda en svetsad töjningsgivare, antingen direkt monterad
på tuben eller monterad på en klammer som skruvas på tuben.
Baserat på erfarenheterna från det tidigare projektet och den kompletterande efterforskningen beträffande alternativa mätmetoder formulerades följande mål för den
första delen av projektet.
• Visa om det är praktiskt möjligt att använda tubernas mekaniska egenskaper för
att mäta påslagen och därigenom kunna behovsstyra sotningen
• Redovisa hur givare samt klammer tagits fram, tillgängligt
konstruktionsunderlag samt rekommendation av lämplig givare-klammer
konstruktion för eventuellt framtida långtidsprov
• Prova installation av klammer försedd med töjningsgivare samt
temperaturgivare i panna.
• Mäta vibration samt logga värmeöverföringsdata* i panna för att säkerställa
funktion av givare samt att se om denna känner av påslag.
• Konstatera om det finns en givare som klarar miljön och som kan användas för
att detektera påslag.
• Använda Finita Element beräkningar för att simulera givarplacering,
arrangemang för klammer, temperaturpåverkan och andra faktorer
*Säkerställande av funktionen m.h.a. värmeöverföringsdata har ej genomförts.

Det förväntade resultatet från steg 1 kommer att beskriva ifall mätning av tubernas
mekaniska egenskaper kan användas praktiskt inne i en panna samt fungera som
underlag till eventuella långtidstester och fortsatta studier.
Under förutsättning att den första delen av projektet visat positiva resultat genomförs ett
andra projektsteg. För det andra projektsteget har följande preliminära mål satts upp:
• Baserat på resultaten från steg 1, om så är möjligt, välja billigare givare.
• Långtidsprova givare, testa att metodens antaganden är korrekta samt att
undersöka om sotningsmiljön innehåller några oförutsedda moment.
• Genomförande av examensarbete som bearbetar signalerna signalanalytiskt och
tar fram en metod att automatiskt detektera påslagen.
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Målen för steg 2 kompletteras eventuellt beroende på resultat och nya frågeställningar
som uppkommer efter analys och slutsatser från den första delen av projektet.
1.4

Mål och målgrupp

Målet för studien är att se om man kan detektera nedsmutsning av överhettartuber i en
panna genom att mäta tubens mekaniska egenskaper. Målgruppen för denna mätning är
pannor där det förekommer problem med nedsmutsning. Det handlar om ett nytänkande
vad gäller tillståndsbaserad sotning varför även pannor med små eller måttliga problem
med nedsmutsning kan ha ett intresse i metoden.
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2

Koncept och mätteknik för sotdetektor

2.1

Konceptstudie

Ett antal olika idéer för att hitta lämpliga koncept studerades i början av projektet. En
mängd olika faktorer som måste beaktas för att göra ett så bra val som möjligt listades:
•
•
•
•
•
•

Fysikaliskt fenomen som skall detekteras (Redovisas i kapitel 3 sidan 14)
Möjliga mättekniker
Livslängd
Stryktålighet/Robusthet
Slutanvändarvänlighet/Hanterbarhet
Pris

Efterföljande konceptstudier resulterade i två olika typer av sensortyper respektive
kabeldragningar. De två sensoralternativen bestod i att använda en standard rörklämma
och bestycka den med töjningsgivare, Klämma-på-Tub alternativt Membran-på-Tub.
(Se Figur 1)

Figur 1.

Två olika koncept för givare/sotdetektor

Figure 1.

Two different concepts of measurement devices for sot detection
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De två alternativa kabeldragningarna bestod i, Kablar-längs-med-tub alternativt
Kablar-genom-sond (Se Figur 2).

Figur 2.

Två olika koncept för kabeldragning

Figure 2.

Two different concepts of wiring/protection of wires

2.1.1 SWOT analys
En SWOT analys (Strength, Weakness, Oportunity, Threat/ Styrka, Svaghet, Möjlighet,
Hot) är en metod som i första hand används för att utforma strategier i
ledningssammanhang. SWOT-matrisens fyra delar hjälper till att tydliggöra styrka,
möjligheter, svagheter och hot. I detta sammanhang ger den en möjlighet att
åskådliggöra problematiken kring en ny mätmetod.
Genom SWOT-analysen kunde de olika koncepten överblickas samt en värdering av
konceptens för och nackdelar genomföras. SWOT-matriserna för respektive koncept
byggdes upp m.h.a. idéer, synpunkter och erfarenheter från t.ex. tidigare projekt,
referensgrupp, projektgrupp, leverantörer samt pannägare.
Frågetecknen i matrisfälten på nästa sida (Se Figur 3, 4, 5 och 6) visar att de ifyllda
uppgifterna är de faktorer vi kände till vid analystillfället.
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2.1.1.1 SWOT analys ‐ sensortyper

Figur 3.
Figure 3.

Figur 4.

Figure 4.

SWOT analys Klämma-på-Tub. Denna visar att den metod vi valde hade för och
nackdelar men bedömningen var att det kommer att fungera.
SWOT analysis of Clamp-on-Tube shows that the preferred method had advantages
and disadvantages but that it will work.

SWOT analys Membran-på-Tub. Detta är en mer komplex lösning än Klämma-påTub men svagheterna kommer vi inte tillrätta med på ett enkelt sätt och därför
väljer vi inte denna metod vid den första provningen
SWOT analysis of Membrane-on-Tube. This is a more complex solution than Clampon-Tube but that the weaknesses are not easily handled why this method is rejected
during the first tests.
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2.1.1.2 SWOTanalys ‐ Kabeldragningar

Figur 5.

SWOT analys Kablar-längs-med-tub. Vi vet att vi har 3 m långa givarkablar
och vägen längs tuben blir då för lång. Så trots att denna metod troligtvis är
robustare än att dra kablarna genom ett skyddsrör så överväger den andra
metoden.

Figure 5.

SWOT analysis of Wiring-along-tube. Sensor wire length is 3m long and the
length of the tube is too long. Although this method is more robust the method
Wires-through-probe is chosen.

Figur 6.

SWOT analys Kablar-genom-sond. Detta är en enkel metod praktiskt men den
har nackdel av att den blir känslig för strömningen i pannan. Denna metod
väljs av praktiska skäl.

Figure 6.

SWOT analysis of Wires-through-probe. This is a simple method in practice but
is sensitive for flow in the the boiler. This method is chosen based on practical
considerations.
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2.2

Val av koncept

Genom SWOT analysen och resultat från beräkningar (Se kapitel 3) fann projektet att
det bästa konceptet för sotdetektorn att börja med var:

Klämma-på-Tub
För kabeldragningen valdes, trots att detta inte är den bästa lösningen enligt SWOT
analysen, konceptet:

Kablar-genom-sond
Anledningen till valet av kabeldragningskoncept är att kabellängd och möjlighet att
komma in i pannan diskvalificerar Kablar-längs-med-tub konceptet vid mätning i den
första pannan. Däremot kommer Kablar-längs-med-tub konceptet att användas vid
mätningar i de andra pannorna. I Figur 7 och Figur 8 visas koncepten som valts för
proven i första pannan.

Figur 7.

Koncept som valts för första pannan: Klämma-på-Tub och Kablar-genom-sond

Figure 7.

Concept chosen to be tested at the first Incineration plant : Clamp-on-Tube and
Wires-through-probe
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Figur 8.

Koncept som valts för första pannan: Klämma-på-Tub och Kablar-genom-sond

Figure 8.

Concept chosen to be tested at the first Incineration plant : Clamp-on-Tube and
Wires-through-probe
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2.3

Töjningsgivare

Klämma-på-Tub konceptet bygger på att en töjningsgivare skall känna av förändringar
av påslagen på tuben. Töjningsgivare bygger på den fysikaliska principen att när ett
metalliskt material töjs så ändras dess resistans. Detta fenomen beskrevs av lord Kelvin
redan i mitten av 1800-talet. Det dröjde dock till 1930-talet innan man konstruerade
töjningsgivaren vilken är den givartyp vi använder än idag (Se Figur 9).
När tuben blir varm så ändras dess längd. Klämman som sitter fast mot tuben m.h.a.
keramlim och bultförband följer i sin tur med tubens förändring och dess längd ändras.
Detta ger en töjning av töjningsgivaren på klämman som förändrar sin resistans.
På samma sätt som värme påverkar de mekaniska egenskaperna hos tuben är
tankemodellen för sotdetekteringen att påslag t.ex. ökar massan hos tuben vilket
påverkar hur tuben svänger och att ändringarna i svängningen registreras av
töjningsgivaren på klämman.
Fördelen med töjningsgivare är att de är relativt billiga. En nackdel med töjningsgivare
är att den tillsammans med kabel är känsliga för elektriska störningar.
[För mer detaljerad information om hur töjningsgivare fungerar, se ref [3]]

Figur 9.

Töjningsgivare, en principskiss

Figure 9.

Strain gauge transducer, principal drawing

2.3.1 Alternativ till töjningsgivare
Ett sätt att förbättra signal/brusförhållandet är att använda piezoelektriska givare. Den
vanligaste givaren av den typen är accelerometern. Accelerometrar med den
temperaturtålighet som krävs för att klara miljön i pannan har svetsad kabel. Den
svetsade kabeln ger accelerometern mindre flexibla egenskaper vad gäller montage.
Kabeln kan inte böjas och givaren är betydligt dyrare än töjningsgivare.
Det finns även piezoelektriska töjningsgivare men sådana finns idag inte i
högtemperaturutförande.
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2.4

Förstärkarprinciper

För att kunna mäta en töjningsgivares resistans måste man mata den med ström eller
spänning. Principen man mäter efter är Ohms-lag d.v.s.
U=R*I
Signalen från töjningsgivaren är mycket liten varför man är tvungen att förstärka
signalen från givarna. Givarna kopplas därför till en bryggförstärkare. Dessa kan
fungera på lite olika sätt men den vanligaste mätmetoden för töjningsmätning är
Wheatstonebrygga (se Figur 10).

Figur 10.

Krets med Weatstonebrygga. Töjningsgivaren placeras i position RG.

Figure 10. Circuit with Weatstone bridge. The strain gauge is position RG.

En Wheatstonebrygga drivs med en spänning och vid en resistansförändring kommer
även spänningen att förändras. Bryggförstärkaren balanserar då bryggan med en
spänning som samtidigt mäts. Voltsignalen från resonansförändringen är mycket låg ofta i storleksordningen tusendels volt. För att få en hanterbar signal förstärks den i
bryggförstärkaren med en faktor tusen.
Då signalen är liten är den känslig för yttre störningar samt glapp i kontakter. Inom
mättekniken används ofta något som kallas signal/brusförhållande. Detta indikerar hur
stor den analyserbara signalen är i förhållande till den generella brusnivån. Den
generella brusnivån är beroende av hela den mätkedja man arbetar i d.v.s. givare,
kablage, förstärkare och mätsystem. Kablaget brukar vara den del av mätkedjan som
alstrar mest brus. Kablar fungerar som antenner som fångar upp kringliggande
störningar och i fallet med töjningsgivare orsakar detta ofta problem med att få en bra
signalkvalitet då även bruset förstärks av bryggförstärkaren.
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Även motståndet i kabeln kan orsaka problem vid mätningar. Detta gäller speciellt för
högtemperaturtåliga kablar där resistansen är betydligt högre än för töjningsgivarkablar
som används vid normala temperaturer. Höga kabelresistanser kan orsaka en betydande
minskning av mätkänsligheten.
För att öka signalkvaliten kan töjningsmätning även ske med konstanströmmatning (se
Figur 11) eller balanserad konstantströmmatning (se Figur 12), men dessa metoder är
inte så vanligt förekommande eller kända.
Konstantströmmatade bryggor [Se ref [4]] kompenserar för problemet med höga
kabelresistanser men däremot inte för störningar som kabeln mellan givaren och
signalförstärkaren tar upp. För ytterligare undertryckning av sådana störningar kan
balanserad strömmatning användas [Se ref [6]], som balanserar bort signalstörningarna
samt kompenserar för hög kabelresistans. Teoretiskt räknar man med att en
konstantströmmatad brygga ger 30-40 dB bättre signal än en Wheatstonebrygga. En
balanserad konstantströmmatad brygga kan i sin tur ge 30-40 dB mer undertryckning av
yttre störningar än en enkelsidig konstantströmmatning.

Figur 11.

Krets med konstantströmmatning. Töjningsgivaren placeras i position Rg.

Figure 11. Circuit with constant current excitation. The strain gauge is position Rg.
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Figur 12.

Krets med balanserad konstantströmmatning. Töjningsgivaren placeras i position Rg.

Figure 12. Circuit with balanced constant current excitation. The strain gauge is at position Rg.

2.5

Slutsats för koncept och mätteknik

Det sotdetektorkonceptet som väljs att börja med vid den första mätningen i SAKABpannan är:
•
•

Klämma-på-Tub
Kablar-genom-sond

Vid den första mätningen på SAKAB används
•
•
•

Wheatstonebrygga
Högtemperaturtålig töjningsgivare svetsad på klämma
Mätsystem med 12 bitars upplösning

Vid den andra mätningen på SAKAB används:
•
•
•
•

Konstantströmmatad brygga
Högtemperaturtålig töjningsgivare svetsad på klämma
Mätsystem med 24 bitars upplösning
Batteridrift
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3

Förberedande beräkningar och laboratorieförsök

Nomenklaturlista finns i bilaga A.
3.1

Fysiskt fenomen som skall mätas med sotdetektor

Parallellt med konceptstudierna undersöktes den bakomliggande fysiken som genererar
en ev. detekterbar mätsignal. Att förstå detta är viktigt för att välja rätt mätmetod och
för att kunna designa/välja rätt ”sotdetektor” koncept.
•
•
•

Vad är bäst? Att mäta Högfrekvent/Lågfrekvent signal?
Eller både och? Skall de behandlas på samma sätt?
Vilka modformer påverkas av sotpåslag? (simulering med/utan påslag–
modkänslighet och töjning)
Var på tuben skall ”sotdetektorn” sitta för att fånga upp sotpåslag?

För att få svar på dessa frågor utfördes simulering av sensorns töjningssignal samt delar
av bakomliggande fysik med hjälp av FEM. Vissa kompletterande ”kallmätningar" har
även genomförts för att bekräfta resultat från pilotprojektet.
3.1.1 Beräkningsmodell
FEM beräkningar utfördes på en tub utformad på följande sätt (Se Figur 13):
• I ena änden en låst ‘krycka’ för att räkna lågfrekventa svängningsformer
(moder). Svängningsformen hos systemet kommer att vara med fast inspänning i
ena änden.
• I andra änden en fri-fri rörstump för att räkna högfrekventa ovaliseringsmoder.
Ovaliseringsmoder är svängningsformer som rörets tvärsnitt utför kring den ring
som bildar själva röret (se Figur 14 nästa sida).

Figur 13.

Rörmodell som använts vid FEM simulering

Figure 13. Pipe model used for FEM simulation
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Figur 14. Exempel på ovaliseringsmoder / ringsvängningsformer nr 0-5. Observera att ringen
svänger symetriskt runt centrum.
Figure 14. Examples of ovalization modes/ ring modes nr 0-5. Observe that the ring oscillates
around the center

Beräkningar utfördes för tre olika varianter Tub, Tub med Klämma, Tub med klämma
& 10 mm gips (Se Figur 15, Figur 16 samt Figur 17). Gipset användes för att simulera
påslaget på tuben. Det visade sig i det tidigare projektet [Se ref [2]] att gips har liknande
egenskaper som de vi förväntar oss från det verkliga påslaget.

Figur 15.

Beräkningsfall 1 – Bara Tub

Figure 15. Simulation case 1 – Only Tube

Figur 16.

Beräkningsfall 2 –Tub+Klämma

Figure 16. Simulation case 2 –Tube+Clamp
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Figur 17.

Beräkningsfall 3 – Tub+Klämma+Gips

Figure 17. Simulation case 3 – Tube+Clamp+Plaster

3.1.2 Beräkningsmetod och antaganden
Modal Strain Energy betyder Modal Töjnings Energi och är ett energivärde som gäller
för en mod över hela strukturen. MSE är enkel att beräkna med ett FEM program, men
mycket svår att mäta. MSE kan beräknas för delområden med olika förlustfaktorer, ex.
påslaget samt tuben. Genom att beräkna dessa delbidrag kan dämpningsadditionen
skattas. Detta kallas för Modal Strain Energy metoden.
Vi har genomfört våra beräkningar med följande antaganden och indata:
•

Förlustfaktorn är låg för stål (~0.04%) [Webb ref A ]

•

Förlusterna till ränderna är låga (< 0.3%), d.v.s. att panntuben inte erhåller
mycket dämpning genom att sända ut vibrationsenergin till sin omgivning. Detta
(< 0.3%) är ett erfarenhetsmässigt värde. Det varierar mellan olika överhettare
men dämpningen är låg för en tub.

•

Gips har en materialförlustfaktor om 1% - 2% [Webb ref B]

•

Adderad förlustfaktor, γmod,j, till mod j, från Gipset beräknas som
(ekvation 1)

•

Vi ser från ovantstående ekvation att först när gipset bär 25-50% av modens
totala Strain Energy (SE) får vi en förlustfaktor om 0.25% - 1%, d.v.s. en
förlustfaktor som överstiger dämpningen från ränderna.

I ovan nämnda beräkningar antas att påslaget har perfekt adhesion, d.v.s. att påslaget
sitter 100% fast mot panntuben.
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3.2

Beräkningsresultat

3.2.1 Lågfrekvent alternativt högfrekvent mätsignal
För beräkningsfall 3, Tub-Klämma-gips fallet, blev resultatet (Se även Figur 18):
• Lågfrekvent (0-500Hz) – gipsets förluster bidrar ej till att öka tubens förluster (γj
< 0.1%). Om gipsets styvhet märkbart bidragit till tubens böjstyvhet hade detta
omedelbart också märkts på tubens förlustfaktor. Vi märker således bara av ökad
massa från gipset, vilket bevisar metodens grundantagande.
• Högfrekvent(2500-8000Hz) – gipset ökar dämpningen för tuben (γj ~0.8%,
räknad med γj Gips = 1.5%)
- vi märker alltså av ökad styvhet, ökad massa & ökade mekaniska förluster först
vid höga frekvenser då tubens tvärsnitt börjar ovalisera, d.v.s. när tvärsnittet inte
längre vibrerar som en odeformerad cirkel.
Slutsats:
Både högfrekvent & lågfrekvent signal kan indikera sotpåslag:
• Lågfrekvent genom att addera massa och därmed skifta tubens naturliga
frekvens.
• Högfrekvent genom att minska vibrationsamplituden via dämpning. Rent
praktiskt kan det konstateras att det är mycket svårt att mäta töjning vid
de höga frekvenser det är frågan om, varför denna variant i praktiken är
svår att använda med töjningsgivare. Med en accelerometer eller en
piezoelektrisk töjningsgivare kan den däremot tänkas fungera.

Figur 18.

Resultat Beräkningsfall 3 – Tub+Klämma+Gips. Den vänstra figuren behandlar
lågfrekventa vibrationer och den högra högfrekventa. Toppar indikerar
resonansfrekvenser som sjunkit jämfört med beräkningsfall 2. Amplituden är
normaliserad.

Figure 18. Results Simulation case 3 – Tube+Clamp+Plaster. The left diagram is low frequency
vibrations and the right one shows high frequency vibrations. Peaks indicate
resonances that have decreased in frequency compared to calculation 2. The
amplitude is normalized
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3.2.2 Sotpåslagets/klammerns inverkan på modform
Jämförelse av modformer mellan beräkningsfall 2 (Tub+Klämma) och 3 (Tub-Klämmagips) visas i Figur 19.
Jämförelsen visar att sensorn påverkar signalen vi vill mäta såväl låg som högfrekvent:
• Spänningsfältets utseende påverkas
• Moder där tubens tvärsnitt vibrerar skiftar till högre frekvenser
• Sensorn tappar känslighet med ökad tjocklek för klämman
• Men, klämman känner av ringmoderna, så den bör kunna fungera som en
indikativ sensor (indirekt mätande sensor).
Slutsats:
• Detta innebär att klämman bör vara tunn om det är tubens nedsotning som skall
mätas (Sensortyp 1 – Klämma-på-Tub).
• Har vi en sotdetektor som mäter sotet lokalt (Sensortyp 2– Mebran-på-Tub)
spelar det däremot inte någon större roll hur tjock klämman är eftersom det är
membranets massa vi nyttjar.
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Figur 19.

Jämförelse av modformer för beräkningsfall 2 och 3. Högst upp till vänster kan man
konstatera att svängningsformen går längs tuben, troligtvis en böjsvängning på hela
systemet. Till höger ser man att svängningsrörelsen går runt tuben, en så kallad
ovaliseringsmod.

Figure 19. Comparison of mode shapes case 2 and 3. The mode shape at the top left is along
the tube, probably a bending mode of the complete system. The top right
modeshape goes around the tube, a so called ovalization mode
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3.2.3 Placering av sotdetektor
Figur 20 visar en jämförelse av töjningsenergi som är medelvärdesbildad över ett stort
antal moder för de olika beräkningsfallen. Figuren är enbart indikativ, där grön färg
indikerar hög belastning medan blå färg indikerar låg belastning.
Slutsats:
Det är bäst att placera klämman nära fästen eller intill krökar för att få det bästa signalbrus förhållandet.

Figur 20.

Medelvärdesbildad töjningsenergi för moder upp till 450 Hz. Hög töjningsenergi
indikeras vid krökar och där tuberna är fast inspända.

Figure 20. Averaged Strain Energy for modes up to 450 Hz. High level of Averaged Strain
Energy is indicated at tube bends and where the tube end is fixed.
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3.3

Laboratorieförsök

Observationen i rapport från projekt P06-603 [Se ref [2]], där minskad respons vid höga
frekvenser misstänktes vara relaterad till ökad dämpning i rörsystemet, har undersökts
med nya kallförsök och på likartat sätt som i projekt P06-603 men upp till en mycket
högre frekvens än tidigare.
Vid kallproven (Mätuppställning se Figur 21) användes vax mellan tub och klämma för
att öka kontaktkraften mellan den 3 m långa tuben och klämman. Tuben har samma
ytterdiameter (D=42 mm) och godstjocklek (t=5 mm) samt är av samma material som
tuberna i SAKAB:s överhettare. Vid kallproven genomfördes ett s.k. knackprov, vilket
betyder impulsexcitering av tub med hammare bestyckad med kraftgivare och samtidig
mätning med töjningsgivare och accelerometer på tub och klämma (Ytterligare
förklaring av knackprov se kapitel 11.1). Vid knackprovet framkom att resonans
frekvens samt fas överensstämmer väl mellan töjningsgivare och accelerometer vid de
lägsta moderna (Vid resonansfrekvenserna 6 Hz, 16.25 Hz, 31.75Hz samt 51,75 Hz) .
De nya kallförsöken bekräftar mycket riktigt en ökning av systemets dämpning vid
mycket höga frekvenser när gips läggs på men ökningen är ganska svag.
Den bakomliggande mekanismen till observationen i rapporten P06-603 är därför inte
helt utredd men kan antas orsakats av att gaffeln som användes för att excitera röret
massbelades under mätningen och därmed blev trögare att excitera.

Figur 21.

Parallell mätning av töjning/acceleration vid rumstemperatur

Figure 21. Parallel measurement of strain/acceleration at room temperature
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3.4

Sammanfattning beräkningar och laboratorieprov

FEM beräkningarna visar att ökad strukturdämpning är möjlig vid hög frekvens samt att
gips bidrar med en ökning av tubens massa vid låga frekvenser eftersom gipset är vekt
sett i förhållande till tubens böjstyvhet. Detta bevisar att metodens grundantagande är
väl motiverat.
Kallprov med påslag av gips visar mycket riktigt en svag ökning av systemets dämpning
vid mycket höga frekvenser. Den observerade ökningen är dock så svag att den inte
bedöms vara en tillräckligt robust mekanism för att kunna användas som
detekteringsmetod. Det är också mycket svårt att mäta töjning vid de höga frekvenser
det är frågan om för en panntub.
Slutsatsen är således att den ’lågfrekventa’ detekteringsmetodiken är den som projektet
skall arbeta vidare med samt att vi som metod skall använda det fysikaliska sambandet
att påslag enbart adderar massa till tuben vid låga frekvenser.
Observera att FEM beräkningarna utfördes för en tub med diameter 114 mm och
baserades på tidiga data för tubdiametern som vi erhållit från SAKAB. Denna diameter
har sedermera reviderats till att vara 42.4 mm.
Resultaten från dessa FEM beräkningar är därför konservativa, d.v.s. de överskattar
gipsets inverkan på tuben, och kan därför inte användas för att skatta
masspåläggningens inverkan på skift i resonansfrekvens för tuberna. FEM
beräkningarna är däremot fenomenologiskt korrekta och repeteras därför inte för den
mindre tubdiametern.
Resultaten från kallprov bekräftar beräkningsresultatet d.v.s. att rörklämma bör kunna ta
upp vibrationer från röret. Utan vax mellan klämma och tub följde klämman inte
tubrörelsen vilket indikerar att vidhäftning mellan klämma och tub måste ökas vid prov
i panna. Vid dessa prov bör ett högtemperaturtåligt keramlim användas.
3.5

Beräkning av påslag

Hur kan vi då uppskatta påslagsmängden från ett detekterat frekvensskifte?
Det är känt att randvillkoren påverkar modformen inom en sjättedel av modformens
våglängd. Detta innebär att den modala massan för en fri - fast balk avviker mycket från
den modala massan för en fritt upplagd balk för de första resonanserna, men att denna
tumregel blir träffsäkrare med ökande frekvens.
Ett sätt att visa detta är att beräkna egenfrekvensen utifrån massan och styvheten.
Ekvationerna (2) till (4) ger oss att man får större förändringar av masspåslag vid höga
frekvenser än låga. Av rent mättekniska skäl har vi ändå varit tvungna att använda de
låga frekvenserna i beräkningarna. Detta kan tyckas som en motsägelse men
frekvenserna måste mätas med god noggrannhet och då excitationen är lågfrekvent blir
responsen följdaktligen lågfrekvent.
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ω1 =2* π * f 1 = K / m panntub

(ekvation 2)

ω 2 =2* π * f 2 = K /(m panntub + m påslag )

(ekvation 3)

Δf = f 1 − f 2 = (1 − f 2 / f 1 ) * f 1 = (1 − m panntub /(m panntub + m påslag ) ) * f 1 (ekvation 4)

, där mpåslag är mängden påslag i kg över hela panntuben, där mpanntub är tubens vikt.
I ovan nämnda ekvation antas att panntubens modala styvhet är konstant (över den tid
som avser masspåslaget) samt att påslaget är jämt fördelat över hela tuben.
[För mer information om massa och styvhetssambanden, se ref [8] och bilaga G]
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4

Framtagning av sotdetektor: Klämma‐på‐tub

I den första delen av projektet, d.v.s. vid mätningarna i SAKAB, togs 4 sotdetektorer
fram. I möjligaste mån har standardkomponenter använts för att hålla kostnader nere.
Framtagning av skyddsrör för kabeldragning beslutades att genomföras på plats
tillsammans med SAKAB:s personal eftersom slutgiltig installationsplats för respektive
givare först kunde bestämmas på plats vid revisionsstoppet. Vid de följande proven vid
Ryaverket och Renova användes mer eller mindre modifierade varianter av sotdetektorn
i SAKAB men framför allt användes mycket mer robusta skyddsrör för givarkablar.
4.1

Töjningsgivare

Kravet på givarna var att de skulle vara så små som möjligt, vara lämpade för dynamisk
mätning vid höga temperaturer samt ha ett kablage som i möjligaste mån tål den tuffa
mekaniska, kemiska & termiska miljön vid SAKAB:s anläggning. Temperaturen i
pannan går vid den tänkta mätpositionen upp till ca 900 ̊C. Urvalet av töjningsgivare
som tål höga temperaturer är begränsat och givarna tillverkas enbart på beställning. De
fabrikat projektet fann som möjliga alternativ var Kyowa (Typ KHCX och KHCD) samt
Vishay
(Typ LZN och LZE) . De båda märkena erbjuder likartade prestanda.
I detta projekt användes givare från Vishay enligt nedan:
2 stycken 120 Ω givare:LZN -W250G-120/15M för 870 ̊C med 5 meter kabel
2 stycken 120 Ω givare LZE-NC-W250G-120/15M för 980 ̊C med 5 meter kabel
Givarbredd 12.7 mm
Givarlängd 7.62 mm
Kabel hölje av incontal (Tål upp till 980 ̊C)
Övriga data se produktdatablad Bilaga C

Figur 22.

Töjningsgivare LZN -W250G-120/15M för högtemperatur. Observera att givaren är
okapslad, d.v.s. att den är oskyddad mot ’fukt’.

Figure 22. Straingauge LZN -W250G-120/15M for high temperatures. Note that the transducer
is not environmentally protected against ‘moisture’.
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4.2

Tempgivare

Sotdetektor skall även prepareras med tempgivare för att senare kunna optimera
vilken temperaturklass som töjningsgivaren måste ha. Termoelement Typ N Klass1 från
Pentronic artikelnummer 20-52155000 har använts vid SAKAB mätningarna.
Vid mätningarna på Ryaverket och Renova användes inga tempgivare.
Istället utnyttjades panndata för att bedöma temperaturerna.
4.3

Klämma

Klämman är industristandard RSK nummer 3808726. Klämman och bultar är av
syrafast stål (För mer information se Fel! Hittar inte referenskälla.). 5 stycken
klämhalvor tillverkades.

Figur 23.

Utdrag ur RSK register för den standardrörklämma som använts i projektet

Figure 23. Extract from RSK data base for the standard type of clamp used in the project

En färdigbearbetad klämhalva med urtag för töjningsgivare samt tempgivare visas i
Figur 24. Måtten för töjningsgivarens är 10 mm brett, 20 mm långt samt 2 mm djup.

Figur 24.

Bearbetad rostfri klammerhalva - RSK nummer 3808726
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Figure 24. Machine tooled non-corrosive clamp half – RSK number 3808726

4.4

Montering av givare i rörklämma

Töjningsgivaren placeras i det urfrästa urtaget i klämman och mikropunktsvetsas i ca 30
punkter (Se Figur 25). Innan montering på tuben stoppas tempgivaren in i ett urtag
bredvid töjningsgivaren (Endast i SAKAB).
Vid monteringen av töjningsgivaren på klämman appliceras även ett keramiskt lim,
Thermic 1100 ̊C. (Tillverkare Steffca A/S). Det keramiska limmet är tänkt att både
fixera kablaget för givarna i urtagen samt täta.
Det keramiska limmet kommer även att användas vid montering av klämmorna på
tuberna i pannan. Det är dock endast ett komplement till skruvförbandet och skall mer
ses som en metod att skapa ett så styvt förband som möjligt. Laboratorieförsöken (Se
kapitel 3.3) visade att ju styvare förband desto större är möjligheten för töjningsgivaren
att ta upp vibrationer från tuben.

Figur 25.

Färdigmonterad Klämma-på-tub sotdetektor

Figure 25. Assembled Clamp-on-Tube sot gauge

4.5

Montering av sotdetektor på ångtub

Montering av den färdiga sotdetektorn på ångtub kräver stor varsamhet för att inte
knäcka kontakten mellan kopplingsplinten på den påsvetsade töjningsgivaren och
kabeln som är uppvirad.
Detta kräver en person som håller sotdetektor och kabel och en person som applicerar
det keramiska limmet samt drar åt bultarna som spänner åt de två klämhalvorna.
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Därefter viras givarkablarna försiktigt ut och dras genom skyddsrören och ut genom
pannväggen till mätförstärkare som sitter på utsidan pannan.
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5
5.1

Pannor som använts vid mätningar
Panntyper

I projektet har mätning genomförts i tre olika panntyper. Tabell 1 visar en
sammanställning av panntyperna och deras sotmetoder.
Slagsotning
Roterugn

Ångsotning

X

Ballong
sprängning
X

(SAKAB,avfallspanna WTE1)

Fluidbädd

X

X

(Ryaverket, avfallspanna 2)

Rostpanna

X

X

(Renova, avfallspanna 1)
Tabell 1. Tabell över panntyper och sotningsmetoder.
Table 1. Table for combustion method and sot blowing.

Den första pannan som använts, SAKAB WTE1, är en roterugn som eldas vid hög
temperatur. Det bränsle som används är bl.a. hela kärl med innehåll av brännbara
material av olika typer, fasta och flytande. Detta medför att förutom slagsotningarna var
30:e minut så förekommer oregelbundna explosioner i pannan av de kärl som stoppas
in. Dessa explosioner ger en lika hög påverkan på tuberna som en slagsotning.
Den andra pannan i testserien är Ryaverkets avfallspanna 2 vars panna är en bubblande
fluidbädd och har ett betydligt lugnare förbränningsförlopp än roterugnspannan och
rostpannan. Pannan sotas en gång per dygn med ångsotning. Det enda problem som
förekom under mätningarna var en störning från en roterande maskin vid ca 5 Hz. Vi
lyckades inte att detektera varifrån denna störning kom.
Överhettarna i Renovas panna slagsotas under 2.5 minuter en gång per timme.
Dessutom sotas ekonomisrarna med kulsotning som har sekvensen 1.5 minuter
kulsotning med 2 minuters paus. Pannan har en rörlig rost och denna rör sig med ca 5
minuters mellanrum.
Ballongsprängning utförs som regel alldeles innan revision eller vid behov för alla tre
pannorna.
5.2

Excitering av tuberna

På SAKAB och Renova mättes på hängande tuber och på Ryaverket var det liggande
tuber. Exciteringen sker i de flesta fallen med hjälp av rökgasflödet kring tuben men det
kunde konstateras att de hängande tuberna är betydligt mer lättexciterade än de liggande
tuberna. Detta medför också att den hängande tuben vibrerar med alla mekaniska
fenomen i närheten, t ex i Renovas fall roströrelsen.
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6
6.1

Installation av sotdetektor i SAKAB
Beskrivning av avfallspanna WTE1 på SAKAB

Pannan som valts som testpanna för de första sotdetektorproven är SAKABs anläggning
för högtemperaturförbränning, WTE1* i Normstorp (Se Figur 26). Den används för
eldning av farligt avfall och har ansetts som en mycket lämplig anläggning för de första
sotdetektorproven då den normalt sätt har stora problem med nedsmutsning (* WTE står
för Waste To Energy). Förbränningen av avfall sker i roterugnen vid en temperatur
mellan 1300-1400˚C. Rökgaserna leds från roterugnen till efterbrännkammaren där
vatten injiceras i den övre delen för att sänka temperaturen till ca 900˚C. Därefter leds
rökgaserna in till överhettarna i avgasångpannan där en del av rökgasernas energi
används till alstring av ångproduktion. Den alstrade ångan används för uppvärmning
inom anläggningen, för uppvärmning via Örebro-Kumla-Hallsberg fjärrvärmenät samt
för elproduktion i en mottrycksturbin. Då rökgaserna avlämnat huvuddelen av
värmeinnehållet i pannan renas de i en anläggning för avancerad rökgasrening innan de
släpps ut i en 60 meter hög skorsten.
Överhettarna i avgasångpannan består av hängande tubpaket och är försedda med
slagsotning som i normala fall äger rum var 30:e minut.
Ballongsprängning är en alternativ sotningsmetod som mestadels används på WTE1
alldeles innan revisionsperioder och då för att minska underhållsarbetet.

Figur 26.

SAKABs förbränningsanläggning för farligt avfall WTE1 i Normstorp

Figure 26. SAKAB Incineration lines WTE1 for organic pollutants
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6.2

Syfte med mätningen

Syftet med mätningen i SAKAB-pannan är att
•
•
•
•
6.3

Visa om det är praktiskt möjligt att använda tubernas mekaniska egenskaper för
att mäta påslagen och därigenom kunna behovsstyra sotningen
Prova installation av klammer försedd med töjningsgivare samt temperaturgivare
i panna.
Mäta vibration, temperatur samt logga värmeöverföringsdata i panna för att
säkerställa funktion av givare samt att se om denna känner av påslag.
Konstatera om det finns en givare som klarar miljön och som kan användas för
att detektera påslag.
Val av mätposition

Valet av mätposition styrdes av att dels utsätta givaren för så hög temperatur som
möjligt, men även av rekommendationen från FEM beräkningen att positionen skulle ge
så bra indikation som möjligt. Enligt beräkningarna skulle givarna då placeras så nära
en krök som möjligt.
Det första kravet gick att uppfylla eftersom lämpliga man-luckor fanns i början av
överhettaren. Där är temperaturer runt 800 - 900 C inte ovanliga. Vid fateldning
(Oljefat) kan temperaturen lokalt under korta ögonblick t.o.m. nå upp till över 1000 C
(Se Figur 27 ). Gastemperaturen i pannan har mätts med IR mätning samt termoelement
typ-K. Topparna i diagrammet nedan är tillfällen då fateldning utförts.

Figur 27.

Temperatur logg för WTE1 under mätningarna 2008-11-27

Figure 27. Temperature log of WTE1 during measurements 2008-11-27
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Den andra rekommendationen gick inte att uppfylla av praktiska skäl då den högst
belägna manluckan höjdmässigt var placerad i mitten av överhettarna.
Figur 28 och Figur 29 beskriver mätpositionerna för sotdetektorerna.

Figur 28.

Mätposition för sotdetektorer

Figure 28. Positioning of sot gauges

Figur 29.

Mätposition för sotdetektorer

Figure 29. Positioning of sot gauges
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6.4

Installation av sotdetektorer på SAKAB

Sotdetektorerna preparerades med keramiskt lim innan montering på tub (Se Figur 30).
Limmet placerades mellan klämma och tub. Kabelgenomföringarna tätades med lim för
ökat temperatur/miljöskydd. Temperatur- och töjningsgivarna täcktes inte med lim.

Figur 30.

Preparering av sotdetektor med keramiskt lim

Figure 30. Preparation of sot gauge with ceramic glue

Givarna inklusive skyddsrör för vänster och höger sida monterades på andra tuben
räknat från pannväggen. Observera att givarna är vinklade på olika sätt i respektive
position (Se Figur 31).
De olika riktningarna valdes för att med mätningarna kunna se vilken riktning som ger
bästa utslag d.v.s. vilka frekvenser som är lättast att identifiera med respektive
givare/riktning.
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Figur 31.

Givarplaceringar

Figure 31. Gauge position

Eftersom givarna inte kan installeras nära taket utan istället monteras mitt på
tubpaketen, uppstår en glipa mellan givarna (som sitter på tuben) och skyddsrören
(infästa i pannväggen). Givarkablarna är där oskyddade.
Dessutom upptäcktes en risk för att kabeln kan gå av p.g.a. rörelser i det hängande
tubpaketet.
Denna upptäckt medför att en "avlastningsknorr" eller slack på
givarkablarna lades till innan mätstart. En ca 1,5 dm lång del av givarkabel är därmed
utan skydd.
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7
7.1

Installation av givare på Ryaverken Borås
Beskrivning av avfallspanna 2 vid Ryaverket

Den andra pannan som valts som testpanna för sotdetektorproven är Ryaverkets
avfallspanna 2 i Borås (Se Figur 32). Den är en av fyra stycken pannor i Ryaverkets
kraftvärmeverk (Två biobränslepannor samt två avfallspannor) och anses väl lämpad
för långtidsprovningen i steg 2 av projektet.
I avfallsbränsleångpannorna förbränns utsorterat brännbart avfall, det vill säga de vita
påsarna från hushållen, brännbart avfall från återvinningscentralerna samt brännbart
avfall från industrier och företag. Pannorna är på 20 MW vardera och vid full last
förbränns cirka 14 ton/h avfall i de båda pannorna.
Likt biobränslepannorna producerar också dessa båda pannor ånga till turbinerna.
Ångan håller en temperatur på cirka 410°C och 50 bars tryck. Pannan är försedd med
ångsotning som i överhettardelen äger rum 1 gång per dygn under 20 sekunder för
respektive överhettarpaket. Sotning 1 gång per dygn är ovanligt lite för en avfallspanna
men har provats ut av Ryaverket och fungerar enligt uppgift mycket väl. Mer sporadiskt
använder man även ballongsprängning som sotmetod.
Installationen skiljer sig åt från SAKAB-pannan främst genom att den har liggande
tubpaket. Pannan är av typen bubblande fluidbäddpanna.

Figur 32.

Ryaverkets avfallspanna i Borås (Bild tillhandahållen av Metso)

Figure 32. Incineration plant at Ryaverket (Picture with courtesy from Metso)

34

VÄRMEFORSK

7.2

Syfte med mätningen

Med utgångspunkt från målen i projektbeskrivningen och resultat från mätningarna i
SAKAB-pannan är syftet med mätningarna i Ryaverket att:
•

Testa metoden vid lägre temperaturer än vid SAKAB installationen.
Temperaturklass på töjningsgivare: 650˚C till max 700˚C räcker och fler
leverantörer blir då möjliga samt med lägre priser som följd.

•

Långtidstesta metoden i en miljö (avfallspanna BFB ACZ Bubblande Fluidiserad
Bädd) som är mer stabil än i SAKAB-pannan (eldning av farligt avfall)

•

Testa metoden på annan typ av tubinstallation än SAKAB (Liggande tuber istället
för hängande)

•

Använda en vekare klämma som kan ge starkare givarsignal och är mindre känslig
för störningar vilket underlättar efterföljande signalanalys

•

Undersöka om starkare strömmatning och/eller balanserad strömmatning ger bättre
signal/brus förhållande

•

Förbättra installationsmetoden jämfört med SAKAB:
*Föredragen kabeldragningen är ”Kablar-längs med tub”
*Vid användande av ”Kablar-genom-sond” alternativet skall förbättrad version
väljas (skyddsrör med "avlastningsknorr", extra skyddsrör på tub samt avlastad
kopplingsplint på töjningsgivare)

•

Använda förbättrad tätning mellan kabel/klämma/tub för att undvika Seebeck
brygga (ofrivilligt ”termoelement”) m.h.a.:
* bättre keramlim (om möjligt)
* ingen tempgivare tillsammans med töjningsgivaren i del 2 (minskar läckage risk).
Tempgivare kan vid behov monteras i motstående klämhalva.

7.3

Val av töjningsgivare och lim

Samma typ av töjningsgivare och temperaturklass som i SAKAB användes trots en
lägre panntemperatur, rökgastemperatur på ca 480-520˚C . Detta berodde främst på att
dessa givare fanns tillgängliga. Det hade gått att använda en lägre temperaturklass i
detta fall.
Projektet lyckades inte finna ett bättre keramlim det som användes vid SAKAB. Mer
djupgående studier krävs men får inte plats inom ramen för detta projekt.
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7.4

Val av mätposition

Valet av mätposition i pannan styrdes av var det fanns möjlighet att komma in och att
det var en del av överhettarna där mycket sot förekommer.
Den plats vi tillsammans med Borås Energi fann mest lämplig för avfallspanna 2 låg på
plan +16.25 (Se Figur 33)

Figur 33.

Plats för montering av sotdetektorer

Figure 33. Place for mounting of devices for sot detection

Bestämning av var mätpositionerna lokalt skulle placeras styrdes av att:
•

Positionen skulle ge så bra indikation som möjligt.
(Enligt beräkningarna skulle givarna då placeras så nära en krök som möjligt)

•

Kabelgivarlängd (begränsad till 4.5 meter)

För att se var den mest känsliga positionen för placering av givare var, genomfördes ett
antal "knackprov" (Förklaring av knackprov se kapitel 11.1) ökar mättes med
töjningsgivare och accelerometrar.
Den position som fanns mest lämpad var i tuberna före och efter tubkröken innan det
nedre tubpaketet (Se Figur 34, Figur 35 samt Figur 36)

36

VÄRMEFORSK

Figur 34.

Position som fanns mest lämpad för montering av sotdetektor

Figure 34. Position most suitable for mounting of devices for sot detection

Figur 35.

"Smutsigt" tubpaket innan "bumptest" i kallt tillstånd

Figure 35. "Dirty" tubes before hammer impact test during cold environment
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Figur 36.

Kall test - exempel på installation av givare

Figure 36. Cold test - example of installation of sensor
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7.5

Installation av sotdetektor på Ryaverket

Givarna preparerades med keramiskt lim innan montering på tub på samma sätt som i
SAKAB pannan. Det som skiljer från installationen i SAKAB-pannan är
•
•
•
•
•
•

Kabeldragningen är ”Kablar-längs med tub” ( Figur 37)
Förbättrade (tunnare) klämmor ( Figur 38)
Skyddsrör av bättre kvalitet (MPF rör med RSK nr1450200)
Skyddsrör integrerat i givare ( Figur 39)
Bättre skydd m.h.a. "Paraply" vid övergången mellan kort skyddsrör på givare
och skyddsrör som går ut till mätplats ( Figur 40)
Två givare direktsvetsade på tuben för att öka känsligheten ( Figur 41)

Figur 37.

Kabeldragningen av typ ”Kablar-längs med tub”

Figure 37. " Wiring-along-tube"

Figur 38.

Tunnare klämmor med integrerat skyddsrör

Figure 38. Thinner clamps with integrated protection tube
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Figur 39.

Integrerat skyddsrör i givare/rörklämma

Figure 39. Sensor/clamp with integrated protection tube

Figur 40.

Paraply skyddar kabel övergång mellan givare/rörklämma och skyddsrör

Figure 40. "Umbrella" protects the cable between protection tube and sensor/clamp
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Figur 41.

Två töjningsgivare mikrosvetsas direkt på tuber

Figure 41. Two strain gauges micro welded directly on tubes

Vad gäller de positioner där töjningsgivare mikrosvetsades direkt på tub genomfördes
först ett mikrosvetsprov på en lös tub som därefter kontrollerades och godkändes av
Inspekta samt Borås Energi.
Installationen av skyddsrören förbättras jämfört med SAKAB men arbetet är mer
omfattande p.g.a. många olika krökningar av rören samt att dubbla skyddsrör behövs
(Se Figur 42).
De många krökningarna är nödvändiga för att ligga nära pannvägg och på så sätt
undvika ångsotningsstrålen. De dubbla skyddsrören behövs på de ställen ångstrålen kan
komma åt skyddsrören. Samma typ av skydd används för att skydda ångtuberna
som sitter nära ångstrålen.

Figur 42.

Skyddsrörsinstallation med extra sköld som skydd mot ångblåsning

Figure 42. Protective tubes with extra shield for steam cleaning
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8

Installation av givare på Renova Sävenäs

8.1

Beskrivning av avfallspanna 1 vid Renova

Anläggningen i Sävenäs, Göteborg, har kapacitet att förbränna 550 000 ton avfall/år.
Verket producerar ca 26% av fjärrvärmebehovet och 5% av elbehovet i Göteborg. Detta
fördelat på fyra pannor. Vi har mätt i Avfallspanna 1 som är byggd av Martin GMBH i
Tyskland. Pannan har en nominell termisk effekt på 45 MW. Trycket i pannan är 40 bar
och ångan överhettas från 400˚C. Ångflödet är 55 ton/timme. Kapaciteten i pannan är
15 ton avfall/h. Pannan är av rosttyp och förbränningsdelen av systemet visas i Figur 43.

Figur 43.

Sprängskiss på Renovas avfallspanna 1.

Figure 43. Exploded view of incineration plant nr 1 at Renova.

8.2

Syfte med mätningen

Målet med denna tredje och sista delen av mätningarna är att:
•
•
•

Ytterligare verifiera det vi sett på SAKAB och Ryaverket, men med så bra
signalkvalitet/signalkonditionering som är möjlig inom ramen för projektet.
Placera givarna på så bra position som möjligt.
Undersöka om det går att styra sotning med metoden alternativt undersöka om
nedsotningseffekten till följd av olika sotningsintervall kan detekteras med
metoden.
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8.3

Val av töjningsgivare och lim

Samma typ av töjningsgivare och temperaturklass som i SAKAB och Ryaverket
användes vid mätningarna på Renova. Samma typ av keramlim som i SAKAB och
Ryaverket används vid Renova mätningarna.
8.4

Val av mätposition

Valet av mätposition styrs även denna gång från rekommendationen från FEM
beräkningen, att positionen skall ge så bra indikation som möjligt.
Enligt beräkningarna skall givarna då placeras så nära en krök som möjligt vilket för
hängande tuber innebär nära tubpaket-upphängningen i taket.
Till skillnad från SAKAB mätningen är det på Renova praktiskt möjligt att genomföra
detta genom att dragning av kablar genom taket tillåts ( Figur 44 samt Figur 45).
Förhoppningsvis medför montaget dessutom att erosionen på skyddsrör/givarkabel blir
mindre då antalet partiklar i gasen i denna region av pannan troligtvis är mindre än
längre ner på tuben. Montaget av givaren och skyddsröret blir dessutom betydligt
enklare genom denna metod. Den klämma som användes var av samma typ som den
som användes på Ryaverket (Se Figur 46 sidan 44).

Figur 44.

Mätposition på Renovas avfallspanna 1.
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Figure 44. Measurement position at incineration plant nr 1 at Renova.

Figur 45.

Takgenomföring av skyddsrör och kablar
Efter installation återställdes isoleringen.

på

Renovas

avfallspanna

1.

Figure 45. Protection tubes and wiring through holes at incineration plant nr 1 at Renova.
The insulation was restored after the installation.

Figur 46.

Sotdetektor med integrerat skyddsrör
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Figure 46. Sot detection device with integrated protection tube

8.5

Installation av sotdetektorer på Renova

Tre töjningsgivare finns tillgängliga och installation görs på tubrad 3, 5 och 6
(se Figur 47). Där skyddsrören kommer ut genom panntaket ligger isolering vilket
medför att temperaturen är relativt låg. Detta medger att man installera accelerometrar i
toppen på skyddsrören (Se figur Figure 48). Genom detta kan ytterligare utvärderingar
genomföras.

Figur 47.

Mätposition på Renovas avfallspanna 1. Tubrad 3,5 och 6.

Figure 47. Measurement position at incineration plant nr 1 at Renova. Tube row 3, 5 and 6.
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Figur 48.

Installation av accelerometer på skyddsrör ovanför panntaket

Figure 48. Installation of accelerometers on protection tubes at top of the boiler roof

Ett av de stora problemen vid de tidigare mätningarna har varit signal/brusförhållandet.
För att signal/brusförhållandet skall bli bättre har projektet varit tvungen att successivt
förbättra förstärkartekniken. Vid mätningarna på Renova prövas balanserad
strömmatad brygga [Se ref[6]] på tub 5.
Detta skall ytterligare förbättra signal/brusförhållandet
konstantströmmatade bryggan (teoretiskt ca 30-40 dB).

jämfört

med

den

Installationen liknar till stor del den som gjordes på Ryaverket med skyddsrör integrerat
i rörklämma/töjningsgivare. Det intressanta denna gång är att vi kan montera
accelerometrar på skyddsrören som sitter direkt på sotgivaren/rörklämman och
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därigenom få givare med betydligt bättre signal/brus förhållande än vad rörklämma med
töjningsgivare kan ge.
De accelerometrar som installerades i toppen av skyddsrören installerades med
magnetfot. Magnetfötter kan vid höga frekvenser vara ett problem då frekvensgången på
givaren försämras [Se ref[7]]. I detta fall är det intressanta frekvensområdet lågfrekvent
vilket betyder att eventuella försämringar i frekvensgången inte har någon betydelse för
detta försök (se kapitel 3.2).
En fråga som kan behöva utredas ytterligare med accelerometermätningen är att
skyddsröret, som givaren sitter på, går emot kanten på hålet i panntaket. Kontakten
mellan panntaket och skyddsröret kan ge upphov till friktion. Friktion är ett vanligt sätt
att addera dämpning i ett system. Genom att skyddsrören går emot hålkanten i panntaket
på olika sätt, är dämpningen av rören olika.
Sotdetektorn påverkas däremot inte av friktionen i skyddsrörets takgenomföring i
samma omfattning eftersom sotdetektorklämman är monterad direkt mot tuben.
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9

Resultat från mätningar på SAKAB

Två mätningar genomfördes. Den första utfördes mellan den 4/11 och 5/11, 2008 och
den andra mätningen mellan den 26/11 och 27/11, 2008.
9.1

Mätning 2008‐11‐05

Ett nytt bränsle provades av SAKAB under första mättillfället. P.g.a. inkörningsproblem
med det nya bränslet kördes pannan endast en kortare period och då med begränsad last.
Mätning vid kontinuerlig drift kunde därför inte genomföras vid detta tillfälle.
Några observationer kunde göras:
• Alla givarna gav signal förutom Vänster Övre givare
• Mätsignalerna hade 50 Hz störningar trots omfattande arbete med jordning av
mätsystemet
• Mätningarna gav lågt signal brusförhållande
Slutsatsen från första mättillfället blev att:
• Mätningar måste genomföras vid nytt tillfälle med normal panndrift
• För att minska risken för 50Hz störning behövs batteridrivet mätsystem
• Förbättring av signal-brus förhållande kan erhållas genom byte av mätteknisk
koppling från wheatstone brygga till konstantströmmatning.
9.2

Mätning 2008‐11‐27

Vid det andra mättillfället eldades WTE1 med för anläggningen normala bränslen. (Se
bilaga B där driftsdata och ungefärlig uppskattning av fördelning mellan bränsleslagen
redovisas).
9.2.1 Mätkanaler

Insamlingsenhet A
Höger Nedre givare - Töjning
Höger Övre givare - Töjning
Vänster Nedre givare - Töjning
Insamlingsenhet B
Höger Nedre givare - Temp
Höger Övre givare - Temp
Vänster Nedre givare - Temp
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9.2.2 Tidsintervall för mätning

Besöket inleddes förmiddagen den 2008-11-26 med praktiska arrangemang kring
tillkomst. Givarnas kablage som visat sig vara mycket känsligt mot
inkopplingsförhållanden installerades om under eftermiddagen. Kablarna löddes fast till
ett kretskort och monterades i skärmade lådor.
Mätningarna påbörjades 2008-11-26 klockan 20.47 och slutfördes 2008-11-27 klockan
17.45. På grund av problem med givarna är dock inte samtliga temperatur- samt
töjningsgivare inkopplade under hela denna tid.
Tidssignaler och mätdata för de tre töjningsgivarna samt de tre tempgivarna finns dock
för tiden mellan kl 16.54 - kl 17.08 samt 17.18 – kl 17.45
Figur 49 visar töjnings- karakteristik och temperatur för en period där både slagsotning
och fateldning sker. Sotningsperioderna framträder som tydliga med repetitiva spikar i
signalen ex. ca. kl 17.30. Under mätperioden inträffade även en fateldning kl 17.35. IR
termometern visar en temperaturspik som sammanfaller med en spik i töjningssignalen.
Tidssignalerna analyserades med hjälp av FFT för de avsnitt som ansågs relevanta.
Viktigt var att identifiera händelser med lugna perioder i storleksklassen minuter före
samt efter denna händelse.
Pannan har en förbränning med många aktiviteter som fateldningar, mekanisk
slagsotning och att mängden bränsle varierar i varje tidsavsnitt. Detta innebär att
exciteringsnivån varierar kraftigt från ett tidsavsnitt till nästa och att signalerna därmed
är oroliga med många partier som inte kan användas för signalanalys. Genomgång av
signalerna visar att sammanhållet lugna partier i storleksordningen minuter före/efter
”händelser” endast finns för en mycket liten del av mättiden. De längsta lugna partierna
är ca 4 minuter.
9.2.3 Identifiering av sotning

Sotning sker under 2 minuters perioder med 30 minuters mellanrum. Tidsdata och
perioder där såväl sotning som fateldning har mätts samt därefter analyserats.
Då loggning av sotningstillfällen inte gick att erhålla med övriga driftsdata kan vi i
efterhand identifiera sotperioden genom en periodisk sekvens i mätdata (Se Figur 49 på
sidan 50 ).
Under en fateldning uppkom en period med stokastiska högre nivåer på givarna
exempelvis kl 17.35 ( Se Figur 27 på sidan 30 samt Figur 49). De temperaturgivare som
är monterade i klämman är för tröga för att reagera på så snabba förlopp som fateldning.
Fateldningen bekräftas därför med hjälp av IR temperaturgivaren som visar en
förhöjning av temperaturen i samband med fatexplosionen. Fler exempel på mätsignaler
återfinns i bilaga B.
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Höger Nedre givare

Figur 49.

Övre Diagram: Töjning(övre kurva) och temperatur (Nedre kurva) för
Höger Nedre givare. Nedre diagram: IR givare TT11132 på
WTE1,SAKAB. Exemplet innefattar både slagsotning samt fateldning.
Cirka tio minuter mitt i perioden saknas data eftersom mätsystemet
inte fungerade vid detta tillfälle.

Figure 49. Upper Diagram: Strain (Upper curve) and temperature (Lower curve)
for Right Lower gauge Lower Diagram: IR givare TT11132 på
WTE1,SAKAB. The example shows both hammering and barrel
combustion. A ten minute time period have missing data due to
problems with the measurement system.
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Höger Övre givare

Vänster Nedre givare

Figur 50.

Töjning (övre kurva) och temperatur (Nedre kurva) för Höger Övre givare samt
Vänster Nedre givare. Data är mätta synkront med de som visas i Figur 49. För
Högre Övre givare går det varken att identifiera slagsotning eller fateldning. För
Vänster Nedre givare kan slagsotning och Fateldning identifieras, men inte lika
´tydligt som för givaren Höger Nedre i Figur 49. Givarnas orientering påverkar
således möjligheten till detektering av påslag.

Figure 50. Strain (Upper curve) and temperature (Lower curve) for Right Lower gauge (Top
diagram), Right Upper gauge (Middle diagram) and Left Lower gauge (Bottom
diagram). Data is synchronously measured with the data shown in Figure 49. The
periods identified in Figure 49 show that transducer orientation affects the ability to
identify the influence of soot. At the lower left gauge hammer soting and barrel
blasting can be identified, but it is more obvious at the upper right gauge (Figure
49). The transducer orientation affects the identification of sot deposit.
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9.3

Frekvensanalys av de mätta tidsignalerna

Frekvensanalys av signalerna gjordes före och efter en specifik händelse, i ena fallet en
slagsotning (Sekvens A i översta diagrammet i Figur 49) och i andra fallet en fateldning
(Sekvens B i översta diagrammet i Figur 49).
Den strömningsexcitation som tuben utsätts för vid lugn drift (före och efter slagsotning
respektive fateldning) har inte konstant kraft vilket betyder att amplituderna varierar.
Man kan dock konstatera att amplituden i dessa fall är av mindre intresse då det endast
är frekvensförändringar vi är intresserade av.
Analysen gjordes på den givare som uppvisade de mest intressanta signalerna d.v.s.
höger nedre givare (första mätkanalen). Anledningen till att denna ansågs mest
intressant var att slagsotningen framgick tydligt i denna signal. Resultaten av
frekvensanalyserna framgår av diagram och tabeller på följande sidor.
Resultaten är tagna från de två tillfällen med lugna sammanhängande tidperioder i
storleksordningen minuter.
Frekvensskiftet blir inte lika stor för alla naturliga frekvenser av flera skäl. De första
moderna är mer påverkade av övriga delar av pannsystemet medan högfrekventa moder
mer påverkas av lokala förhållanden. Påslaget behöver inte vara jämnt fördelat över
panntuben.
Resultaten visar att frekvensen ökar efter att man sotat eller utsatt tuberna för
fatexplosion. Skillnaden i frekvens har använts till att skatta tubviktens förändring.
Tubviktens förändring kan relateras till mängden påslag. Vi har använt ekvation (2) - (4)
i kapitel 3.5 för att skatta denna förändring.
Fler exempel på signaler samt analys av dessa från våra mätningar visas i bilaga B.
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Figur 51.

Slagsotning och fateldning. FFT analys (Power spektrum) för första analyserade
tidsområdet. Övre delfigurer. X-axeln visar tid i sekunder. Observera att
tidsområdena är överlappande. Den absoluta tidsangivelsen förlorades när vi
exporterade data för analys. Nedre delfigur. X-axeln visar frekvensen i Hz. Röd
kurva är powerspektrum för tiden före slagsotning och fateldning, svart kurva är
powerspektrum för tiden efter slagsotning och fateldning.

Figure 51. Hammering and barrel combustion. FFT analysis (Power spectrum) for first analyzed
time section. The time sections in the figure are overlapping. Upper subfigures show
time signals with x-axis values in seconds. The lower subfigure shows power
spectra. The x-axis shows frequency in Hz. The red curve shows power spectrum
before soting and the black curve after soting.

Figur 52.

Naturliga frekvenser före och efter slagsotning 0-5 Hz. Denna signal har viktats med
frekvensen (signal*frekvens) för att vi lättare skall kunna se topparna. En topp i Figur
50 vid frekvensen 5 Hz har därför 5 ggr större amplitud än samma topp i Figur 51.

Figure 52. Natural frequencies before and after hammering 0-5 Hz. The signal is weighted
(signal*frequency) to simplify the peak detection. A peak of Figure 50 at 5 Hz is
therefore of a 5 times larger amplitude than the same peak in Figure 51.
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Tabell 2. Tabell över skillnader i frekvenser, samt skattad förändring i tubvikt vid det första
analyserade tidsområdet med slagsotning
Table 2. The first analyzed time periods before and after hammering. Frequency difference is
used to estimate the change in tube weight.
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Figur 53.

Fateldning med FFT analys före och efter fatexplosion. Övre delfigurer. X-axeln visar
tid i sekunder. Den absoluta tidsangivelsen förlorades när vi exporterade data för
analys. Nedre delfigur. X-axeln visar frekvensen i Hz. Röd kurva är powerspektrum
för tiden före fatexplosionen, svart kurva är powerspektrum för tiden efter
fatexplosionen.

Figure 53. Barrel combustion with FFT analysis before and after barrel incineration. The time
sections in the figure are overlapping. Upper subfigures show time signals with xaxis values in seconds. The lower subfigure shows power spectrum. The x-axis
shows frequency in Hz. The red curve shows power spectrum before barrel blast
and the black curve is after barrel blast.

Figur 54.

Utvärdering av toppar i frekvensspektrum 0 Hz till 5 Hz. Se kommentar för Figur 52

Figure 54. Natural frequencies before and after barrel incineration 0 Hz to 5 Hz. See comment
at Figure 52.
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Tabell 3. Tabell över skillnader i frekvenser, samt skattad förändring i tubvikt vid det första
analyserade tidsområdet med fat förbränning.
Table 3. The first analyzed time periods before and after barrel incineration. Frequency
difference is used to estimate the change in tube weight.
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9.4

Temperaturmätning

Figur 55 visar att klämman skyddar givaren så att temperaturen reduceras från cirka
800º C till området 570º C till 640º C. Temperaturen reduceras eftersom ångan i tuberna
kyler klämma och givare.

Figur 55.

Jämförelse av temperatur för Höger Nedre givare (Blåkurva), Höger Övre givare
(Röd kurva), samt Vänster Nedre givare (Grön kurva) vid två olika tids perioder
(kl 17:01:27 – kl 17:06:23 och kl 17:06:23 – kl 17:08:58)

Figure 55. Comparison of Temperatures for Right Lower gauge (Blue curve), Right Upper
gauge (Red curve), and Left Lower gauge (Green curve), during two different time
periods (At 17:01:27 – 17:06:23 and 17:06:23 –17:08:58)

Temperaturen i pannan vid början av överhettaren där givarna monterats ligger på ca
800 ̊C med toppar på ca 900 ̊C (Se Figur 27 på sidan 30).
Uppmätt temperatur i Högre Nedre rörklämma är ca 640 °.
Motsvarande yttemperatur för klämman är beräknad till ca 750 °C .
[Beräkningar se bilaga E]. Uppmätt temperatur i övriga två rörklammor är
ca 570-580 °C. Motsvarande yttemperaturer är beräknade till 600°C.
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9.5

Slutsatser från SAKAB installationen

9.5.1 Erfarenheter av givare och mätteknik vid SAKAB

Vid första mättillfället konstaterades att 50 Hz störning och lågt signal-brusförhållande
hade stor påverkan på mätresultat och signalkvalitet [Se ref [5] ]. Detta orsakades av
jordloopar mellan olika nätinkopplade mätenheter.
Resistansmätning över givarna visade exempelvis 70 ohm respektive 160 ohm,
beroende på till vilken ledare +/- kontakterna kopplades. En kontroll med voltmeter
visade att givaren genererade både volt och ström i storleksordningen 20mV samt 0.2
mA samt att dessa värden fluktuerade. Detta visade att resistansmätning med DC
kopplad Wheatstone brygga inte fungerar.
En teori om orsaken till att Wheatstonebrygga inte fungerar är att incontalskalet, som
skyddar töjningsgivarledarna, skapade en Seebeck brygga (spänning/strömgenereringen p.g.a. termoelement) [Se Webb ref [C] ]. Töjningsgivare med fuktskydd
finns så vitt vi vet inte att tillgå för 640 ̊C och uppåt. Det är därför tänkbart att spänning
genereras då flytande påslag från förbränningen kommer i kontakt med de olika metaller
töjningsgivaren är uppbyggd av.
Det kunde även konstateras att samtliga ledare inte var hela samt att en del av givarna
glappade. Mätning kunde ändå genomföras mellan en ledare samt incontalhöljet. Detta
ger en mycket obalanserad uppkoppling.
Vi valde därför att använda en mer robust töjningsmätmetod, konstantströmmatad samt
AC kopplad töjningsmätning. [Se ref [4]]. Metoden ger bra signal/brus förhållande vid
låga frekvenser, men fungerar sämre vid höga frekvenser.
Vid installationen gjordes ett försök att täta mellan klämma, tub och givare med
keramlim. Troligtvis håller keramlimmet inte tätt efter en längre tids syraangrepp i
kombination med mekanisk påkänning.
Vid mättillfälle 2 eliminerades jordlooparna med ett bilbatteri och en 12V-220V
omvandlare. Vid mättillfälle 2 användes dessutom ett mätsystem med betydligt bättre
dynamiskt mätområde. Detta innebär att varje A/D omvandlad signal består av fler bitar
och därigenom representerar varje bit ett mindre område och känsligheten blir bättre. I
det här fallet gick vi från 12 bitar till 24 bitar amplitudupplösning. Ju fler bitars
amplitudupplösning, desto lägre är de signalnivåer som kan detekteras.
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9.5.2 Erfarenheter av drift och montering vid SAKAB

SAKAB-pannan är kanske den smutsigaste i Sverige. Man eldar hela tunnor av farligt
avfall vid hög temperatur. När tunnorna spricker och det brännbara innehållet rinner ut
tillförs bränsle till förbränningen momentant och explosionen medför vibrationer i
pannan. Detta störde perioderna mellan sotningarna. Pannan hade dock fördelen att man
kan få snabba resultat.
Vid installationen uppstod det ett avstånd mellan skyddsrör och givare/tub. Då hela
tubpaketet svänger finns risk för ryck i mätkablarna. Därför lades kablarna i ”slack” för
att undvika eventuella ryck. Detta medförde förmodligen att givarna överlevde nästan
hela mätperioden och slutade fungera först i samband med sprängsotningen då avfall
rasade ner och klippte av de oskyddade kablarna.
Skyddsrören var tillverkade av syrafast stål vilket inte var tillräckligt tåligt för att stå
emot den tuffa miljön (Se Figur 56. För jämförelse med ny installation, se Figur 29).

Figur 56.

Inspektion av givare vid revisionstillfället 2009-04-22

Figure 56. Inspection of sot detectors at revision 2009-04-22
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9.6

Slutsatser från mätning

Resultaten från mätningarna visar att frekvensen ökar efter att man sotat eller utsatt
tuberna för fatexplosion. Skillnaden i frekvens har använts till att skatta tubviktens
förändring. Tubviktens förändring kan relateras till mängden påslag.
Konventionell töjningsmätteknik med Wheatstonebrygga visade sig ha för dåligt
signal/brus förhållande och gick inte att använda vid SAKAB installationen. Istället för
Wheatstonebrygga har vi använt oss av konstantströmmatning som är en mer robust
signalkonditionering vid de rådande förhållandena. Resultaten från mätningarna har
visat acceptabelt signal/brus förhållande för givaren, främst vid låga frekvenser.
Vid låga frekvenser blir frekvensskiftet från påslag litet - bara tiondelar av Hz. Att
bestämma så små frekvensskiften kräver mättid i storleksordningen minuter utan
störande förlopp i pannan.
SAKAB-pannan slagsotas var 30:e minut och fatexplosioner används för att sota inom
dessa halvtimmeintervall. Minuter med ostörda förhållanden är därför att betrakta som
en lång tid just för SAKAB pannan. Lugna partier före och efter en händelse finns bara
för en mycket liten del av drifttiden. SAKAB-pannan är antagligen den livligaste
pannan i Sverige.
Mätningarna och analyserna visar att ytterligare förbättrat signal/brus- förhållande
behövs för att tydligare, säkrare samt med kortare mättid kunna bestämma frekvensskift
i SAKAB pannan.
Mätningarna visar också att givarna bör orienteras som mätkanal 1 (Höger nedre givare)
för att erhålla tydligare excitering vid slagsotning.
Förbättrat skydd av kabel måste till vid nästa mättillfälle i Ryaverket, framför allt måste
skyddet vara heltäckande och rören bör vara av bättre kvalitet.
Orsaken till skillnaden mellan beräknad temperatur och uppmätt temperatur beror
förmodligen på att värmeöverföringen mellan de två olika klamrarna skiljer beroende på
effekten av klämmans ”öron”. Om öronen sticker tvärs strömningen blir ytan som värms
upp av gasen stor och därigenom blir värmeflödet genom klammern större än om
klammerns öron följer strömningsriktningen. Detta innebär att givarens temperatur
påverkas av den placering den har på röret.
Då töjningsgivarna är specificerade för 870 ̊C respektive 980 ̊C (Se bilaga C) är
slutsatsen att båda temperaturklasserna av töjningsgivare klarar temperaturmiljön i
WTE1 oavsett placering och riktning.
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10 Resultat från Ryaverket
Resultatanalysen från Ryaverket gjordes som ett examensarbete vid Linköpings
Universitet (För mer information om examensarbetet se bilaga H). Ett utdrag från
exjobbet har gjorts i detta kapitel. Ursprungsiden med exjobbet var att ta fram en
styrstrategi för att använda den nya mätmetoden men eftersom inte tillräckligt med
underlag fanns omformulerades exjobbet till att ta fram signalanalytiska algoritmer för
att detektera frekvensskiften i signalen.
10.1 Mätning

De bästa mätningarna är genomförda under slutet av november 2009 varför vi
koncentrerar utvärderingarna till denna period. Det gjordes dock utvärderingar även vid
andra tidpunkter men inga nya resultat noterades.
10.1.1 Mätkanaler

Beteckningen på givarna som användes var gul, grön, röd och blå (Se Figur 57). Tyvärr
hade den blå och gröna givaren mer eller mindre störningar vilket gjorde att de flesta
utvärderingarna är gjorda på gul och röd givare på tub 3.

Figur 57.

Färdig givarinstallation med mätpunkts numrering

Figure 57. Final gauge installation with measurement positions

61

VÄRMEFORSK

10.2 Val av utvärderingsmetod

Resultatet av utvärderingarna från mätningarna på SAKAB (Se kapitel 9.3) visar
sambandet mellan masspåslag och frekvensskiften. När utvärderingarna av mätningarna
från Ryaverket inleddes var intentionen att göra en utvärdering med samma metod som
vi använt på SAKAB samt en utvärdering med den metod som togs fram i det
examensarbete som var planerat.
Efter att examensarbetet påbörjats konstaterades att analysmetoden som användes vid
SAKAB inte gav några användbara resultat varför endast ESPRIT och MUSIC
algoritmerna använts vid mätningarna Ryaverket.
10.3 Skattning av frekvenser med MUSIC och ESPRIT

MUSIC och ESPRIT är två algoritmer som använts i examensarbetet och som skattar de
dominerande frekvenserna i en signal och därefter returnerar ett antal frekvenser som är
dominerande i en mätserie.
Genom att välja ett tidsintervall av mätningarna och skatta frekvenser i mätserien och
sedan jämföra dessa med skattade frekvenser från ett annat tidsintervall går det att
upptäcka om en frekvensändring har skett. Med hjälp av denna “fönstring” av signalen
skulle förändringar i resonansfrekvenserna kunna följas. Fönstrets storlek påverkar
resultatet då längre mätningar ger mer information om resonansfrekvenserna under
antagande att de under tidsperioden är stationära.
Resultat där olika metoder jämförs för att skatta frekvenser i genererade mätningar går
att läsa om i exjobbsrapporten (Se hänvisning i bilaga H). Utav dessa så ger MUSIC (Se
Figur 58) och ESPRIT (Se Figur 60) bäst skattningar även i mycket brusiga signaler.
För att minska påverkan av störningar och för att skatta resonansfrekvenser i ett visst
frekvensintervall bandpassfiltreras mätsignalen. Signalen kan bandpassfiltreras för olika
frekvensintervall för att skatta flera resonansfrekvenser. Tydliga störningar filtreras
också bort med ett smalt bandpassfilter med vilket störningar kan ”klippas” bort.
Skattningar som genomförs på mätningar från SAKAB och Ryaverket innehåller
mycket brus vilket ger stora variationer hos skattningarna. När algoritmen skattar
frekvenserna tas ingen hänsyn till mätkvaliteten i det aktuella ögonblicket. Detta gör att
skattningarna måste sorteras för att få frekvenserna att bli följbara.

62

VÄRMEFORSK

Figur 58.

Visar exempel från en skattad frekvens ifrån grön givare vid Ryaverket. Röda
intervall markerar sotning. Under den 7:e februari går det att se en avtagande trend i
skattningen men inte den 6:e.

Figure 58. Examples from an estimated frequency using the green sensor at Ryaverket. Red
doted sequence refers to a sot occasion. During the 7th of February a decaying
trend can be observed but not during the 6th of February.

Figur 59.

Visar en skattad frekvens från data från SAKAB. Mellan sotningarna syns en
avtagande trend. Det finns dock inte fler intervall att jämföra med.

Figure 59. Example from an estimated frequency using data from SAKAB measurements.
Between the sot occasions a decaying trend can be found. There are however no
more intervalls to use for comparision
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10.4 Målföljningsalgoritm för sortering av skattningar

Under antagandet att någon skattning oftast följer en resonansfrekvens bör skattningar
kunna hittas som följer ett bestämt mönster över tiden. När beläggningar bildas på
överhettartuberna så minskar resonansfrekvenserna. Med en förenklad matematisk
modell över detta beteende kan en målföljningsalgoritm användas (Se ekvation 5)
x(t+T) = (1 - υ)x(t) (Ekvation 5)
I ekvation 5 är υ en avtagandefaktor. Osäkerheter i modellen och i skattningarna kan
justeras med olika parameterval vilket påverkar resultatet från målföljningsalgoritmen.
Målföljningsalgoritmen har dessutom uppdaterats med parametrar som tar hänsyn till att
frekvensen ökar snabbt vid sotning.
Målföljningsalgoritmen letar efter flera skattningar över tiden som verkar höra ihop
enligt modellantagandet. Algoritmen kan då automatiskt sortera skattningar som verkar
följa en resonansfrekvens och plocka bort de skattningar som beror på störningar och
brus i mätningarna.
Med en målföljningsalgoritm tillsammans med MUSIC eller ESPRIT (Se Figur 60) kan
följning av resonansfrekvenser automatiseras. En målföljningsalgoritm verifierar inte att
en resonansfrekvens har hittats utan letar bara efter skattningar som följer ett visst
beteende.

Figur 60.

Bilden visar målkurvor där flera skattningar passar in i den avtagande trenden som
resonansfrekvenserna förväntas ha. Sotningsintervall markeras med röda linjer.

Figure 60. The picture show target graphs where several estimations fits in the decaying trend
that the resonance frequencies is expected to have.
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Skillnaden i frekvens hos skattningarna kan tolkas som en förändring i masspåslag på
överhettartuberna (Se Figur 61).

Figur 61.

Skalas skattningarnas förändring i frekvens om till förändring I massa fås
ovanstående trend där överhettartubernas massa ökar mellan sotningarna.
Procenten är i jämförelse med första värdet vilket ger att massökningen ibland är
mindre än 0 %. Referensen är satt efter ett begynnelsevärde men eftersom det
sattes efter en tids förbränning i pannan var pannan inte ren när man började. Därför
kan vissa mätningar hamna under 0%

Figure 61. If the frequency change of the estimations is rescaled in to change in mass, the
resulting trend, where the tubes mass is increased between sot occasions can be
visualized. The percentage is in comparison with the first value which results in a
change of mass less than 0 %.The boundary value is estimated to a fixed constant
although the value was not taken when the boiler was cleaned. Therefore the
estimated values could be below 0%.
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10.5 Erfarenheter från installationen vid Ryaverket

Erfarenheterna från SAKAB kom till stor nytta vid installationen i Ryaverket.
Installationen i Ryaverket blev därigenom mer robust samt att mättekniken gradvis
förbättrades under mätperioden på Ryaverket. De två pannorna har olika
förbränningsprinciper och därigenom beter dem sig inte exakt lika, vilket är något som
påverkar såväl mätningar som analyser.
10.5.1 Erfarenheter av givare och mätteknik vid Ryaverket

I Borås påbörjades mätningarna i oktober V42 2009. Elektronik utvecklades löpande
fram till januari 2010 där tre olika varianter av konstantströmmatning testades.
Utveckling av egen elektronik var inte en del av ursprungs uppdraget men visade sig
vara nödvändigt för att komma vidare i projektet och på så sätt få fram signaler med
bättre signalbrusförhållande.
De första mätningarna på Ryaverket med konstantströmbrygga hade för låg förstärkning/
hög brusnivå men visade att mätrutin/mätsystem för insamling av långa ”kontinuerliga”
datamängder (Mätsekvenser på ca 30 minuter) fungerar bra.
Den andra mätningen med konstantströmmatad brygga och förbättrad förstärkning gav en
starkare signal där vibrationerna går att identifiera. Dock var signalnivån fortfarande något
för låg (2-8 mV) och det finns fortfarande krav på hög excitering av tubpaketen för att
urskilja vibrationer.
Den tredje och sista mätningen med konstantströmmatad brygga med mer förstärkning gav
en stark och tydlig mätsignal (Ca 2-4V) där vibrationerna går att identifiera. Brusnivå eller
bakgrundsnivå uppskattades m.h.a.. en töjningsgivare i kallt tillstånd som kopplades in på
mätsystemet (ca 400mV). Denna inkoppling användes för långtidsmätningarna som sedan
kom att användas vid examensarbetet.
Genom användning av konstantströmbrygga erhåller man upp till 30 - 40dB bättre
dynamik än för Wheatstonebrygga. Vi fann dock att man kan öka
signal/brusförhållandet med mer ström genom kretsen, men efter ett visst antal W/m2 så
skapar man självexcitering i givaren som börjar att ”brusa”. Detta var ett problem med
Boråsmätningarna.
10.5.2 Erfarenheter av drift och montering vid Ryaverket

På Ryaverket kunde vi konstatera att de liggande tuberna var betydligt styvare än de
hängande tuberna. Detta gjorde dem svårare att excitera. Med ”excitera” i det här fallet
avses att få ångtuberna att svänga. Sotningarna utfördes endast 1 gång per dygn varför
det tog längre tid att få resultat än i SAKAB fallet. Fördelen var dock att driften vid
Ryaverket var betydligt lugnare mellan sotningarna och det var lättare att hitta
analyserbara signaler.
Den dragning av skyddsrören som gjordes på Ryaverket var betydligt säkrare än den
som användes på SAKAB. En givare slutade att fungera omgående (p.g.a. omild
hantering; ryck i kabel). De övriga fungerade i princip i 6 månader d.v.s. till sista
revisionstillfället. En hel del restpåslag fanns på tuber och installation när den
efterföljande revisionen inleddes (Se Figur 63). Vid inspektion efter blästring fann vi att
skyddstuberna hade eroderat (p.g.a. ångsotningen) där det dubbla skyddet saknades (Se
Figur 63)
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Figur 62.

Inspektion av givare vid revisionstillfället före blästring 2009-04-22

Figure 62. Inspection of sot detectors at revision before cleaning 2009-04-22

Figur 63.

Inspektion av givare vid revisionstillfället efter blästring 2009-04-22

Figure 63. Inspection of sot detectors at revision after cleaning 2009-04-22
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10.6 Sammanfattande slutsatser av installationen på Ryaverket

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klämman är bearbetad så mycket det går och fungerar väl. Samma klämma kan
användas vid nästa mättillfälle
Om man monterar skyddsrör av god kvalité hela vägen så är det möjligt att få
givarna att hålla.
Om ångsotning används behövs dubbla skyddsrör längs med hela skyddsröret
för att få det att hålla.
Montering av skyddsrör vid liggande tuber är mer komplicerade, kräver mer tid
och arbete
Töjningsgivarnas infästning i kabeln är skör varför man måste vara ytterligt
försiktig vid montaget.
Vi fann ingen större skillnad på direktsvetsad givare på tub och givare på
klämma p.g.a. att signalbrusförhållandet var för dåligt för att detektera någon
skillnad
Långtidstestningen av en mer känslig och tunnare sotdetektor på liggande
tubpaket resulterade i att den höll samt att tillförlitliga mätvärden visades under
hela mätperioden
Bättre konstantströmmatad signalkonditionering användes och genom att
variera/öka matningsströmmen till denna, kan ett bättre signalbrusförhållande
erhållas.
P.g.a. det självexciterande förstärkarbruset i konstantströmbryggan bör svagare
strömstyrka användas i nästa mättillfälle
Ytterligare förbättring av signalbrusförhållande behövs, eventuellt med
balanserad konstantströmbrygga. Vi kommer därför även att testa balanserad
strömmatning i Renova pannan.
Temperaturen vid överhettarna där sotdetektorerna placerades var ca 500 º C. En
lägre temperaturklass på töjningsgivare än i SAKAB/Ryaverket kan därför
användas vid temperaturer upp till 500 º C.

10.7 Slutsatser från mätningen vid Ryaverket

Resultaten från Ryaverket visar att det går att på automatiskt vis skatta sotpåslaget. Vid
analyserna av mätningarna kan man konstatera att de givare som fungerar har en
frekvensmässigt sjunkande trend. Den sjunkande trenden innebär att vi har påverkan på
tuben av ökande massa. Frekvensområdet som utvärderingen görs vid är 5-10 Hz och
7-12 Hz. Det handlar således om tämligen lågfrekventa vibrationer.
Vi kan konstatera att massan påverkar frekvensgången och detta är detekterbart med
MUSIC och ESPRIT algoritmerna.
Vid nästa analys av Renova mätningarna kommer både vanlig FFT/CAMBELL samt
ESPRIT/MUSIC metoder att användas.
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11 Resultat från Renova
Vid Renova inleddes mätningarna med kallprov för att ta reda på vilka resonanser som
kan förväntas vid mätningar under drift. Efter avslutad revision genomfördes mätningar
vid full drift.
11.1 Knackningsprov

Ett vanligt sätt att frekvensprova olika objekt är att göra så kallade knackprov. Principen
för knackprov innebär att man slår på objektet med en klubba och samtidigt mäter den
vibrationsrespons som erhålls. Därefter utförs en frekvensanalys av vibrationsresponsen
och då kan resonansfrekvenser i strukturen identifieras.
Normalt sätt eftersträvar man att mätobjektet och kringutrustningen inte är i drift vid
knackprov för att inte störa mätningen. Detta är inte alltid lätt att åstadkomma, speciellt
inte i en pannanläggning vid revision. Knackningarna vid Renova kunde dock utföras då
arbetet med revisionen tillfälligt låg nere. Mätningen av responsen genomförs både med
piezoelektrisk töjningsgivare samt accelerometer (se Figur 64).

Figur 64.

Givarinstallation för knackprov. Den piezoelektriska töjningsgivaren sitter på
klämman (inringad). Den triaxiella accelerometern syns i bildens nederkant.

Figure 64. Transducers to measure during bump testing. Piezoelectric strain gauge at in the
ring and the triaxial accelerometer in the lower right corner.
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Resultaten från knackprovet visar ett antal kraftiga toner kring 5 Hz på samtliga tuber.
Den givare som gav bäst signal var den piezoelektriska töjningsgivaren.
Tyvärr är det inte möjligt att använda givaren eftersom den endast tål 80˚C. Resultatet
för de olika tuberna redovisas i Figur 65, Figur 66, Figur 67 samt Tabell 4.

Figur 65.

Frekvensspektra från knackprov på tub 3.

Figure 65. Frequency spectra from impact test on tube 3.

Figur 66.

Frekvensspektra från knackprov på tub 5.

Figure 66. Frequency spectra from impact test on tube 5.

Figur 67.

Frekvensspektra från knackprov på tub 6.

Figure 67. Frequency spectra from impact test on tube 6.
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Frekvenstopp nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Tub 3
[Hz]
1,74
2,25
2,66
3,48
3,89
4,51
4,71
4,91
5,12
5,63
6,66
6,96
7,27
7,99
8,81
9,22
9,42
9,63
9,93

Tub 5
[Hz]
1,3
2,12
3,00
3,55
4,03
4,16
4,43
4,64
5,12
5,39
5,67
6,01
6,62
7,30
8,60
9,15
9,69
9,90
10,37

Tub 6
[Hz]
1,09
1,23
1,50
1,91
2,66
3,07
3,21
3,41
3,62
3,75
3,89
4,10
4,37
4,51
4,71
4,91
5,26
5,67
6,08
7,71
8,06
8,32
8,81
9,56

Tabell 4. Tabell över resultaten från knackproven.
Table 4. Table presenting the results from impact tests.

11.2 Mätning

Mätning genomförs från det att pannan startades efter revisionsavställning och till
rapporttillfället. Det normala sotningsintervallet är 2,5 minuter / timme och vid proven
användes detta sotintervall utom för lördagen den 24:e september 2010 då projektet fick
tillåtelse att använda dubbla sotintervallet d.v.s. 2,5 minuter varannan timme.
Mätningen har pågått under perioden 2010-08-08 (före pannan startades) till 2010-1001. Sotdetektorerna har inte kunnat plockas ut då pannan fortfarande är i drift. Det går
således inte att bedöma hur installationen har hållit mer än att vi kan säga att 2 av 3
givare fortfarande är i funktion.
Det kan finnas mindre variationer i sotningsintervall beroende på vilket skiftlag som är i
tjänst. Efter revisionen sommaren 2010 så kördes pannan med olja fram till sen kväll
den 12 augusti då eldning med avfall påbörjades och normala sotningar påbörjades.
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Analyser har därför genomförts av data efter 2010-08-13. Vi har också analyserat data
från 2010-08-08 då främst för att få möjlighet att analysera påslag på rena tuber
Därefter har analys genomförts för den 24:e september då den längre sotperioden
genomförts.
11.2.1 Mätkanaler

Följande positioner är mätta (Se även Figur 47 sidan 45 samt Figur 48 på sidan 46)
•
•
•
•
•
•

Töjning tub 3
Töjning tub 5
Töjning tub 6
Acceleration Tub 3
Acceleration Tub 5
Temperatur ovanför panntak

11.3 Resultat
11.3.1 Resultatredovisning mätningar från ren tub

I nedanstående diagram visas analyser från pannmätning med oljeeldning. Resultaten
visar att vi har tydliga frekvenstoppar hos systemet vid 1,6 Hz, 2,5 Hz, 4 Hz och 4,8 Hz.

Figur 68.

2010-08-08 23:47:11 Töjningsgivare tub 3, tub 5 och tub 6. Tidsdiagram och
cambelldiagram. Dessa diagram finns i en större version i bilaga F1

Figure 68. 8 August 2010 23:47.11. Strain gauge transducer on tube 3, 5 and 6. Time diagram
and Cambell diagrams. Bigger copies in appendix F1.

Figur 68 visar att vi har en resonansfrekvens vid ca 2,5 Hz. Det kan vara första
böjmoden hos tubpaketet. Det går att uttyda ur bilden att frekvensen inte är helt konstant
och det kan bero på temperaturvariationer och turbulens både på tubens insida och
utsida. Den mycket raka resonansen som ligger vid 1,6 Hz tros vara någon form av
maskinvibration. De kroklika frekvensgångarna i diagrammen beror troligtvis på
vibrationer inducerade av rosten.
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Man ser att givare 5 som förstärkts med den balanserade konstantströmmatade bryggan
har betydligt lägre signalnivå än de två andra givarna. Detta beror troligtvis på att den
balanserade bryggan har en betydligt lägre brusnivå. Givare 5 visar inte lika mycket av
andra toner än 2,5 Hz komponenten, vilket däremot synsmycket tydligt och troligtvis är
en global mod.
11.3.2 Resultatredovisning mätningar från tub med nedsotning

I Figur 69 redovisas ett amplitud-tid-frekvens diagram för 30 minuters mätning
genomförd den 22 augusti då pannan var i full drift. Tydliga resonanser syns i ett
område från 2-6 Hz som överensstämmer med de resonanser som uppmätts vid
knackprovet (Se Figur 66 på sidan 70). Det finns även störningar från kringliggande
maskiner t. ex vid 1,6 Hz och vi kan se multipla vibrationer som ränder i diagrammet.
Den tydligaste resonansen som exciteras ligger vid detta driftsfall vid ca 4,5 Hz och det
är troligtvis rörharpans andra böjmod.

Figur 69.

Amplitud - tid- frekvens spektrogram för tub 5 med balanserad strömmatning

Figure 69. Amplitude - time - frequency spectrogram for tube 5 with Balanced constant current
excitation

Det har i de halvtimmeslånga analyserna varit svårt att se någon frekvensförändring som
beror på sotningarna. Ett sätt att försöka se förändringar är att titta över längre
tidsavsnitt varför Cambelldiagram över en längre tidsperiod för den 24/9 genomfördes.
För 1 timmarsintervall som inträffar mellan kl 00.04 och 07.20 och 2 timmarsintervall
som inträffar mellan kl 07.20 och 15.04 kan man då se en tydlig skillnad i
frekvensvariation för de två typerna av sotningsintervall.
I Figur 70 visas Cambelldiagram för tub 5 och 6 mellan kl 07.20 och 15.04 där
sotningarna har två timmars intervall (Se även bilaga F3.1 och F4.1 ).
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Det är svårt att detektera när slagsotningar genomförts i Cambelldiagrammet.
Anledningen är att slagsotningar på Renova är mycket mjukare jämfört med SAKAB
och därför inte ger en tydlig puls i signalen. Tyvärr finns det inga loggar som beskriver
när sotningarna har ägt rum. Det enda vi vet med exakthet är tidspannet mellan kl 07.20
och 15.04 där tre sotningar med ca tvåtimmars mellanrum har genomförts. Vi kan dock
se att frekvensskiftet varierar med ca två timmars intervall inom detta område.

Töjning tub 5

Töjning tub 6

Tvåtimmars frekvensvariation

Figur 70.

Jämförelse av Amplitud - tid- frekvens spektrogram för töjning tub 5 samt töjning
tub 6. Spektrogrammen indikerar ett frekvensskifte på två timmar

Figure 70. Comparision of Amplitude - time - frequency spectrogram for tube 5
acceleration tube 3 . The spectrograms indicates a two hour frequency shift.
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I Figur 71 visas även Cambelldiagram för accelerometern som sitter på tub 3 samt
töjningsgivaren som sitter på tub 6. Detta visar att accelerometern mäter samma
frekvensvariationer som töjningsgivarna gör på tub 5 och 6 (Se även bilaga F5).
Töjning tub6

Acceleration tub3

Tvåtimmars frekvensvariation

Figur 71.

Jämförelse av Amplitud - tid- frekvens spektrogram för töjning tub 6 samt
acceleration tub 3. Spektrogrammen visar samma frekvensinnehåll oavsett om
mätning skett med accelerometer eller töjningsgivare

Figure 71. Comparision of Amplitude - time - frequency spectrogram for tube 6 with strain and
acceleration for tube 3 . The spectrograms show the same frequency content
irrespective of gauge type
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Motsvarande diagram för sotningar med 1 timmes intervall, mellan kl kl 00.04 och
07.20 den 24/9:e, visas i Figur 72 (Se även bilaga F3.2 och F4.2 ). Frekvensskiftet för
detta tidsområde varierar med ca 1 timmes intervall.

Töjning tub 5

Töjning tub 6

En timmes frekvensvariation

Figur 72.

Jämförelse av Amplitud - tid- frekvens spektrogram för töjning tub 5 samt töjning
tub 6. Spektrogrammen indikerar ett frekvensskifte på ttimme

Figure 72. Comparision of Amplitude - time - frequency spectrogram for tube 5
acceleration tube 3 . The spectrograms indicates a one hour frequency shift.
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11.3.3 Resultatredovisning ESPRIT

ESPRIT utvärdering har utförts för motsvarande Cambelldiagram som i avsnitt 11.3.2
Skattningarna av frekvenserna visar att förändringarna varierar ungefär på samma sätt
som hos motsvarande Cambelldiagram (se Figur 73 samt bilaga F6 och F7).

Figur 73. Töjningsgivare Tub5. Skattning med ESPRIT av signaler från 2010-09-24.
Skattningsresultatet visar på små skillnader i frekvens mellan olika
tidpunkter. De kurvor man skattat fram stämmer överens med det vi har
sett i Cambelldiagrammen.
Figure 73. Strain gauge tube 5. Estimation with ESPRIT from measurements 24
September 2010. The measurement shows small divergations in
frequency. The estimation corresponds with Cambell diagrams.

I början och slutet av diagrammet kan man se toppar med ungefär en timmes mellanrum
som kan tänkas överensstämma med sotningarna och vi ser frekvensskift. Mellan kl
07.04 till kl 15.04 är det två timmars mellanrum mellan sotningarna och även här syns
frekvensskiften. Frekvensskiftena för detta avsnitt är dock svårare att tolka som
tvåtimmars variationer.
Det går följaktligen att detektera frekvensskifte på Renovapannan med ESPRIT
metoden men den tydliga typen av frekvensskift som vi såg på Ryaverket går inte att se
här. Förmodligen beror det på att det finns en Roster på Renova vars rörelse genererar
en amplitudmodulering på resonansfrekvensen. Detta ger svårigheter för ESPRIT
metoden att göra rätt skattning trots att signalen är tydlig.
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11.4 Slutsatser från Renova installationen

Renovapannan har precis som SAKAB hängande tuber fast med den skillnaden att här
sitter sotdetektorerna högst upp i pannan (Se Figur 74). Detta medför en kort sträcka att
dra kablaget från givare till förstärkare. Vi har med knackprovet (se kapitel 11.1) visat
att mätpositionen fungerar för att detektera vibrationerna hos tuben.
Placeringen av givarna som vi hade i detta fall var det bästa tänkbara för att detektera
spänningarna i tuben.

Balk

Balkupphängning

.

Figur 74. Bild på harpans upphängning mot stödbalken. Bilden visar även de öglor i
vilka balken hänger
Figure 74. Picture of the connection beam and the beam supporting eye.

11.4.1 Erfarenheter av givare och mätteknik vid Renova

I Renova har balanserad konstantströmmätning använts på en av kanalerna. Mätningar
och teorier [Se ref [6]] visar att kopplingen har 55 dB bättre signal/brus- förhållande
än Singel Ended konstantström som användes på två kanaler. Efter en tid ”tappades”
dock balansering och kretsen blir då i praktiken en Singel Ended konstantström
koppling vilket är samma som på tub 3 och tub 6. Den balanserade konstantström
förstärkaren är den bästa signal konditioneringen som kan användas till
töjningsmätningar med i dagsläget känd teknik.
En Piezoelektrisk högtemperaturkrets för töjning kan potentiellt vara en ännu bättre
lösning – men sådana finns idag inte att köpa.
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Vi har även prövat accelerometrar som klarar temperaturer upp till 400 C. De var dock
inte optimalt placerade eftersom de satt på skyddsröret på utsidan av pannan och
därigenom registrerar även skyddsrörets vibrationer.
11.4.2 Erfarenheter av drift och montering vid Renova

Erfarenheter från installationen på Renova är att det finns många fördelar med att dra
skyddsrören en kort sträcka. Stoftmängden högt upp i pannan är mindre varför det
mekaniska slitaget på skyddsrören blir mindre. Det är dessutom enkelt att installera
mätgivarna/skyddsrören som monteras genom de uppborrade hålen i panntaket.
Mellanrummen mellan skyddstub och hål täcks med keramlim för att undvika läckage.
Tuberna på denna panna är långa och vertikala och de svänger mycket lätt.
Det kan konstateras att hela tubharpan svänger som en enhet men de lättexciterade
tuberna påverkas också av yttre störningar så som t.ex. roströrelser. Den ton som ses vid
ca 2,5 Hz är grundtonen för hela harpan.
På Renova sotar man ofta för att slippa få påslag på tuberna. Sotningarna är dessutom
relativt mjuka. Det känns inte i byggnaden att man sotar till skillnad från t.ex. på
SAKAB där sotningen vibrerar hela huset.
Denna typ av sotning är bra för slitaget av tuberna men detta medför att det är svårt att
urskilja sottillfällena i analyserna. Vi kan dessutom konstatera att strömningen är längs
med tuben vilket medför en mindre virvelbildning än om man har tvärsströmsflöde som
är fallet både på SAKAB och Ryaverket. Detta innebär att en metod som skall detektera
sotpåslag på Renova måste vara betydligt känsligare än det vi har åstadkommit.
I skrivande stund har givarna suttit i pannan i 10 veckor och givarna fungerar, d.v.s.
kan detektera frekvensförändringar och därigenom massförändringen p.g.a. av påslag.
11.5 Sammanfattande slutsatser av installationen på Renova

Det går inte att dra några slutsatser av hur skyddet fungerat eftersom mätningar pågår i
skrivande stund och nästa revision kommer att ske först om ett par månader.
Genom att ha utnyttjat de tidigare erfarenheterna från SAKAB och Ryaverket vid
installationen på Renova så är dock vår prognos att Renova installationen bör ha en
bättre hållbarhet än vad som uppnåddes vid både SAKAB och Ryaverket.
De är svårt att kommentera hållbarheten på de installerade givarna då installationen inte
kan kontrolleras förrän våren 2011.
Vid mätningen användes två typer av förstärkare. Dels samma strömmatade brygga som
använts vid mätningarna på Ryaverket och dels en balanserad strömmatad brygga. Det
visade sig att den balanserade strömmatade bryggan till att börja med gav ett förbättrat
signal/brusförhållande. Efter ett tag började dock balanseringen påverkas av
temperaturen vid pannan och den fick mer och mer samma egenskaper som den
strömmatade bryggan.
Att dra skyddsrören genom panntaket var en lösning som är användbar i framtiden.
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11.6 Slutsatser från mätningen vid Renova

Projektet har funnit att det går att detektera variationer i harpans egenfrekvens som
beror på ändring av harpans massa. Det är fortfarande problem med att de mätmetoder
som har tagits fram i detta projekt inte har signalkvalitet som är tillräckligt tillförlitlig
för att kunna detektera små påslag stringent.
Vi har dock provat att förlänga sotningsintervallet på Renova till det dubbla.
Vi har då kunnat se frekvensskift i signalerna och att det påverkas av hur långt det är
mellan sotningarna. Storleken på frekvensskiftet är proportionellt mot viktförändringen
men då Renova sotar ofta hinner inte massan öka signifikant vilket medför osäkerhet i
resultaten och möjligheten att bedöma storleken av påslaget.
En av de viktigaste slutsatserna vi har från pannan är att hela tubharpan svänger vid ca
2,5 Hz. Detta är ett nytt fenomen som inte har kunnat ses på varken SAKAB eller
Ryaverken. Vi antar att det är harpans första svängningsmod vi ser. Det går att detektera
förändringar i egenfrekvensen för svängningsmoden. Anledningen till slutsatsen om att
hela harpan vibrerar är att samma påverkan kan ses på samtliga fungerande givare. De
förändringar som ses i egenfrekvensen beror på den viktförändring som erhålls av det
totala påslaget på hela tubharpan. Styrning av sotningsintervall med hjälp av tubens
mekaniska egenskaper är därför möjlig även för Renova.
Excitationen i Renovas panna visade sig vara lågfrekvent och svag. Strömningen är
dessutom längs med tuben vilket minskar virvelbildningen jämfört med att strömningen
går tvärs tuberna. Att sotningen sker en gång per timme gör att det påslag som skall
detekteras är betydligt mindre än på Ryaverket. Då vi inte tydligt kan se sottillfällena
eller hade tillgång till loggdata för sottillfällena går det inte med säkerhet att säga när
sotningarna infaller. Därmed går det inte heller att beräkna hur väl sotdetektorerna
fungerar.
På Renova användes en balanserad konstantströmmatad brygga (50-60 dB bättre
dynamik än Wheatstonebrygga) i kombination med en tunn sotdetektorklämma placerad
nära panntaket samt ett mätsystem med mycket bra dynamik (24 bitar). Detta gav ett
mycket bra resultat men förstärkaren visade sig vara känslig för de höga temperaturerna
och behöver vidareutvecklas för att bli mer stabil.
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12 Slutsatser
Projektet har genomfört alla steg enligt projektbeskrivningen förutom att säkerställande
av funktionen m.h.a. värmeöverföringsdata ej genomförts. Ett omfattande arbete, som
inte var med i projektkalkylen, har lagts ner på att ta fram mätteknik för att kunna
hantera de låga signalnivåer som sotdetektorerna genererat.
12.1 Sotdetektor design och installation

Sotdetektorn bör vara tunn för att kunna ta upp vibrationerna från tuben så bra som
möjligt. En standard rörklämma av syrafast stål som är godkänd att användas på
panntuber kan användas men bör bearbetas så att den är tunn samt att töjningsgivaren
skyddas. Töjningsgivaren mikrosvetsas fast på en bearbetad yta på rörklämmans insida.
För att säkerställa att vibrationerna från tuben tas upp av den bearbetade tunna
rörklämman bör ett lager med keramlim appliceras mellan tub och klämma.
Töjningsgivaren skall vara av högtemperaturtyp och ha en givarkabel med hög
temperaturtålighet, t.ex. hölje av Incontal. Projektet testade en givare från Vishay som
var specificerad för temperaturer upp till 900 ºC och som fungerade bra. Det finns dock
fler fabrikat (t.ex. Kyowa) som bör fungera lika bra. Temperaturmätningarna i SAKAB
visar att töjningsgivaren som sitter på rörklämmans insida kyls av ångan i tuben med ca
160-230 ºC. Variationen av kylningen beror sannolikt på hur givaren är
placerad/vinklad gentemot rökgasflödet. Om öronen sticker tvärs strömningen blir ytan
som värms upp av gasen stor och därigenom blir värmeflödet genom klammern större
än om klämmans öron följer strömningsriktningen. Slutsatsen är att rörklämman skall
monteras så att så lite av öronen sticker ut i rökgasflödet och att lägre temperaturklass
än den som använts i projektet fungerar. Rekommendationen är dock att töjningsgivarna
skall ha en temperaturtålighet med åtminstone 100ºC marginal mot aktuell
panntemperatur.
Skyddsrören bör utformas så att skyddsröret är integrerat med rörklämma/sotdetektor.
Skyddsröret bör dock delas upp i två delar så att det finns möjlighet för
ångtub/klämma/skyddsrör att röra sig utan att skyddsröret styvar upp tubpaketets
infästning. För att skydda givarkabel i gapet mellan kort skyddsrör på givare och
skyddsrör som går ut till mätplats bör ett "Paraply" monteras på skyddsröret som går ut
till mätplats (Se Figur 75).
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Skyddsrör som leder till mätplats

Separat
skyddsklocka
med

Panntak
Skyddsrör integrerat med
rörklämma/sotdetektor

Ångtub
Upphängning

Figur 75. Skiss som beskriver hur skyddsrören bör utformas
Figure 75. Outline describing the recommended design of protection tubes

Även skyddsrör och paraply bör tillverkas i syrafast stål som är godkänt att användas på
panntuber. Om ångsotning används behövs dubbla skyddsrör längs med hela
skyddsröret för att öka hållbarheten. Montering av skyddsrör vid liggande tuber är mer
komplicerade än vid hängande tuber vilket kräver mer tid och arbete
Placeringen av en sotdetektor baserad på töjningsgivare bör placeras nära en krök där
belastningen är som störst. Mätningar och FEM beräkningar visade att för hängande
tubpaket var detta nära infästningen under taket. För liggande tuber gäller samma
rekommendation d.v.s. placera sotdetektor så nära infästningspunkterna vid
pannväggarna som möjligt. Detta ger även en kort och enkel installation.
Sotdetektor och skyddsrörskonstruktionen har utvecklats under projektets gång till den
version som beskrivits tidigare i texten. Robustheten/tåligheten har förbättrats för varje
installationstillfälle. Skyddsrören har i slutet av driftsperioderna varit på gränsen till att
vara för slitna medans sotdetektorerna varit slitna men i full funktion.
Slutsatsen från proven är att konceptet klarar de termiska, mekaniska och kemiska
påfrestningarna i avfallspannor för en hel driftsperiod, d.v.s. för tiden mellan två
revisioner. Det verkar dock inte möjligt att återanvända en använd sotdetektor om den
monteras bort eftersom bultförbanden är för hårt anfrätta och kap måste användas för att
få bort sotdetektorn från tuben. Låter man sotdetektorn sitta kvar är det möjligt att den
kan användas ytterligare en driftsperiod men detta har inte kunnat testas i detta projekt.
En svårighet som förmodligen uppstår om man vill använda sotdetektorn en andra
driftsperiod är att kunna montera nya skyddsrör utan att skada givarkabeln. Vår slutsats
är därför att givarkonceptet endast kan användas som engångsdetektor.
12.2 Mätteknik och mätningar

De teoretiska analyserna visar att högfrekventa resonanser är känsligare för
frekvensändring än de med låg frekvens varför högfrekventa töjningar/vibrationer borde
varit det som mätts och analyserats vid de olika försöken. På grund av att excitation i
pannorna varit lågfrekvent har projektet istället varit tvunget att mäta sotpåslaget
lågfrekvent. De frekvensförändringar som mätts under proven och analyserats har varit i
häraden 0.01 - 0.1 Hz. Slutsatsen är att det går att mäta lågfrekvent om man har långa
mätsekvenser i storleksordningen 10 -15 minuter utan störningar, men att en
högfrekvent mätning hade varit lättare att analysera.
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En av de viktigaste upptäckterna i detta projekt är att pannorna är individer vad det
gäller hur de reagerar på förändringar i de mekaniska egenskaperna.
I Renovas panna går strömningen längs röret och excitationen blir betydligt mindre. I
Renovafallet visar det sig att alla tuber i harpan svänger samtidigt. Detta visar att
resonansen som används för detektering av frekvensförändringar på Renovapannan är
en global mod för hela harpan och inte bara för respektive tub.
På SAKAB och Ryaverket där man har tvärströmsvärmeväxling är excitationen relativt
stark. För dessa två pannor går det dock inte att avgöra om varje tub svänger
individuellt eller samstämmigt i grupp eftersom det finns för få givare för att kunna
fastställa sambandet.
Pannorna som använts har dessutom olika sotningsmetoder och tidsavstånd mellan
sotningarna vilket påverkar hur mycket sot som fastnar.
Slutsatsen är att varje panna är unik och givarinstallation/mätsystem måste
individanpassas/justeras. Man kan även tänka sig att använda ett antal baskomponenter/ inställningar för olika installationer i en industriell applikation.
Mätning av frekvensförändring har visat sig avsevärt svårare än förväntat.
Under mätningarna visade det sig att det finns både mekaniska och elektriska störningar
samt att signalen som skall detektera masspåslag är mycket liten i förhållande till
störningarna. SAKAB-pannan hade t.ex. explosioner från fateldningar mellan
sottillfällena och elektriska störningar som inverkade på mätningarna. Ryaverketpannan
hade en kraftig mekanisk ton vid 5 Hz som i kombination med självexciterande
förstärkarbrus mer eller mindre "dränkte" resonansfrekvensen som skulle analyseras.
På Renova fanns det i sin tur en Roster vars rörelse överlagrades på resonansen som
skulle användas för sotdetekteringen. Att mäta och analysera signalerna från
töjningsgivarna har därför varit en utmaning både vad gäller mätteknik och
signalanalys. Många olika mättekniker och signalanalysmetoder har därför prövats och
utvecklats under projektets gång.
Den förstärkartyp som först var tänkt att användas, Wheatstonebrygga, visade sig redan
under de första mätningarna i SAKAB ha alldeles för dåliga dynamiska egenskaper för
att kunna hantera de små signalerna. Signalerna varierar dessutom mycket i signalstyrka
p.g.a. stora mekaniska störningar som kontinuerligt uppstår i en pannanläggningen.
Detta gör att signalen ibland är "mycket liten" (Självexcitering p.g.a. rökgasflöde) och
ibland endast är "liten" (p.g.a. stora mekaniska störningar). Förstärkartekniken har
därför successivt utvecklats under projektets gång och kraftfullare mätsystem använts.
Slutsatsen är att det som fungerade bäst och som kom att användas på den sista
mätningen på Renova,var en balanserad konstantströmmatad brygga (50-60 dB bättre
dynamik än Wheatstonebrygga) i kombination med en tunn sotdetektorklämma placerad
nära panntaket samt ett mätsystem med mycket bra dynamik (24 bitar).
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12.3 Analyser

Analysmetoderna som användes på SAKAB var FFT och Cambelldiagram.
Frekvensskifte på individuella tuber p.g.a. masspåslag kunde påvisas med dessa
metoder men störningarna var så stora och många att endast kortare delar av de
insamlade signalerna kunde användas vid analysen.
Vid analyserna av mätningarna från Ryaverket användes först samma analysmetoder
som vid SAKAB analyserna men p.g.a. dålig mätdynamik i Ryaverket fungerade inte
FFT/Cambell metoderna för att hitta resonansförändringar. Istället utvecklades
alternativa metoder m.h.a. av ett examensarbete där MUSIC och ESPRIT algoritmerna
användes. Algoritmerna skattar de dominerande frekvenserna i en signal och returnerar
därefter ett antal frekvenser som är dominerande i en mätserie. MUSIC och ESPRIT
analyserna från Ryaverket visar att mätningarna har en frekvensmässigt sjunkande trend
vilket innebär att det finns en påverkan på tuben p.g.a. ökande massa. Vid analysen
visades även att det går att skatta sotpåslaget på automatiskt vis, något som är
användbart om metoden skall användas industriellt.
Vid Renova användes både analys med FFT/Cambelldiagram samt ESPRIT för
utvärdering. Signalkvaliten är avsevärt bättre än vid både SAKAB och Ryaverket och
det går därför relativt lätt att se frekvensvariationerna för en resonansfrekvens med
FFT/Cambelldiagram. Det som skiljer från SAKAB och Ryaverket är att det är hela
tubharpans resonansfrekvens som påverkas vilket kunde verifieras med både
sotdetektorer med töjningsgivare samt accelerometrar som monterats på skyddsrören.
Det går följdaktligen att detektera frekvensskifte och påslag för Renovapannan med
vanlig FFT analys. Skattningarna av frekvenserna med ESPRIT algoritmen visar även
på en förändring av resonansfrekvenserna. Resonansfrekvenserna varierar ungefär på
samma sätt som hos motsvarande Cambelldiagram men den tydliga typen av
frekvensskift som vi såg med ESPRIT diagram på Ryaverket går inte att se här. Det
främsta skälet är att det finns en Roster på Renova vars rörelse genererar en
amplitudmodulering på resonans frekvensen. Detta ger svårigheter för ESPRIT metoden
att göra rätt skattning trots att signalen är tydlig.
Slutsatsen är att projektet visat att man kan detektera frekvensskiften p.g.a. masspåslag
med FFT/Cambelldiagram om signalkvaliten är tillräckligt bra. Frekvensskiften kan
dessutom detekteras automatiskt med hjälp av algoritmerna MUSIC och ESPRIT.
Kunskapen gör det möjligt att använda signalen för reglering. Algoritmerna behöver
dock bearbetas ytterligare för att hantera mekaniska störningar. Ytterligare
utvecklingsarbete kommer därför att krävas för att metoden skall kunna användas för att
styra sotningen.
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12.4 Sammanfattande slutsats

Slutsatsen av det arbete som har gjorts hittills är att:
•

Det är fullt möjligt att detektera sotpåslag med tubens mekaniska egenskaper i
en panna med höga temperaturer.

•

Det går att använda töjningsgivare på en rörklämma som sotdetektor men
montaget är väldigt känsligt och komplicerat att installera. Man bör i fortsatt
utvecklingsarbete byta till en robustare givartyp, t.ex. accelerometer.

•

Med givarkablaget skyddat visar långtidstest under 6 månader att
sotdetektorkonceptet klarar de termiska, mekaniska och kemiska påfrestningarna
som finns i avfallspannor för en hel driftsperiod, d.v.s. för tiden mellan två
revisioner.

•

Mer utvecklingsarbete krävs för att få mätmetoden stringent och robust.

•

Metoden är i nuvarande utförande inte användbar i praktiken

12.5 Diskussion

Ett sätt att öka signalkvaliten och förenkla installationen är att fortsätta försöken med
accelerometrar på en mätpinne. Användande av accelerometrar är en stor fördel
mättekniskt eftersom signalkvaliteten hos en accelerometer är många gånger högre än
för töjningsgivare. Problemet med accelerometrar som klarar samma temperaturer som
töjningsgivare är väsentligen dyrare. Fördelen är att de förmodligen går att användas
fler gånger.
Försöken på Renova har visat att en enkel installationsmetod skulle kunna vara
anslutande stänger som monteras direkt på tuben. Dessa skall helst vara vertikala (se
Figur 48). Stängerna sticker ut genom pannväggen och accelerometern fästs i änden på
stängernas fria ände. Stängerna bör vara väsentligt styvare än tuberna och därmed ge
accelerometern möjlighet att mäta tubens rörelser. En ytterligare fördel med detta
upplägg är att accelerometern skulle sitta på utsidan där temperaturen är betydligt lägre
än på insidan av pannan. En något billigare accelerometer skulle då kunna användas.
Ett ytterligare sätt att förbättra metoden är att mäta högfrekvent vilket de teoretiska
analyserna visade. Detta skulle kunna ske genom att öka excitationen i högre frekvenser
genom att t.ex. knacka tuben med ett metallhuvud. Metall mot metall ger en kort
1
) där tiden är
impulstid och därigenom en stor excitation högt upp i frekvens ( f =
tid
angiven i sekunder [Se ref [8]].

De båda förslagen kan dessutom kombineras vilket skulle kunna ge dubbel effekt.

85

VÄRMEFORSK

13 Förslag till fortsatt forskningsarbete
Det här projektet har konstaterat att töjningsgivare visserligen ger utvärderingsbara
signaler men signalerna är små och har dåligt signal/brusförhållande. Det fortsatta
forskningsarbetet måste fokusera på att få fram ett robustare analys- och givarsystem
samt utveckla analysmetoderna. Följande punkter föreslås för fortsatt forskningsarbete:
•

Utreda och lista vilka störningar som finns i olika kombinationer av
ugnar/panntyper/överhettare samt hur metoden skall anpassas för att fungera i de
typfall som kommer fram.

•

Optimera montaget så att de mekaniska felen vid mätningarna är kontrollerbara.

•

Vidareutveckla givartekniken genom att använda accelerometrar. Det är då
nödvändigt att excitationen går högre i frekvens eftersom känsligheten i metoden
är beroende av detta. En lösning kan vara att excitera tuben externt genom ett
slag med kort impulstid och excitering m.h.a. stänger, t.ex. metall mot metall.
Bärfrekvensförstärkare är ytterligare en princip av förstärkare som kan vara
möjlig att använda i en sådan här applikation.

•

Vidareutveckla miljöskyddet för förstärkare och mätsystem så det klarar
temperatur och mekanisk påverkan

•

Validera det faktiska sotpåslaget mot frekvensförändring.

•

Känslighetstesta ESPRIT och MUSIC metoderna map. hur inverkan av
mekaniska störningar inverkar på resonanser och analysmetodernas möjlighet att
särskilja resonansförändringar från störningar som t.ex. amplitudmodulering på
resonansfrekvensen orsakade av Roster.
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Mod – Med mod menas ett systems naturliga frekvens och dess tillhörande
modform.



Naturlig Frekvens & resonansfrekvens – Naturlig frekvens är de frekvenser ett
system svänger med efter att exciteringen slutat. Detta är således systemets
naturliga frekvenser och svängningsformer. Naturlig frekvens kallas också för
egenfrekvens eftersom den svänger där ’av egen vilja’. Naturlig frekvens där den
frekvens där systemet kan bevara sin energi. Jämför excitering av en gunga. Man
kan få gungan att röra sig i vilken takt som helst när man tar tag i den, men gungan
återvänder nästan direkt till att svänga med sin naturliga frekvens så fort man
släpper taget. Resonansfrekvens är när systemet exciteras med en frekvens som
sammanfaller med systemets naturliga frekvens. Systemet går då i resonans och är
lätt att excitera. Om systemet exciteras slumpmässigt i tid och över dess längd
kommer systemet mestadels att svänga vid dess resonansfrekvenser. I detta projekt
vill vi använda signalen då systemet svänger fritt vid sina naturliga frekvenser eller
främst exciteras nära sina resonansfrekvenser. Vi använder också det faktum att
påslag ändrar panntubens massa utan att öka dess styvhet för att koppla en
förändrad naturlig frekvens till påslagets massa.



Modform – Modform är den svängningsform som ett system intar vid sin naturliga
frekvens. Rörelsen över systemet är samtidig över systemet när systemets
dämpning är moderat – vilket är fallet i denna undersökning. Modformerna från två
moder (som har var sin naturlig frekvens) har sådana former att de är ortogonala.
Med ortogonal menas att moderna inte delar energi och att de därmed kan betraktas
som två oberoende system trots att de återfinns i samma struktur. Detta begrepp är
svårt att förstå intuitivt, men ett mycket praktiskt verktyg i förståelsen av
dynamiska system. Svängningsformen vid resonans är mycket lik modformen om
moderna (de naturliga frekvenserna) är väl åtskilda.



Töjningsenergi (eng. Strain Energy) – Töjningsenergi är detsamma som potentiell
energi för en svängande struktur. Potentiell samt kinetisk energi är centrala begrepp
för att förstå moder. Om vi återvänder till exemplet med gungan så är gungans
potentiella energi noll och dess kinetiska energi maximal när gungan är i sitt
bottenläge. Omvänt är den potentiella energi maximal och den kinetiska energin
noll vid gungans högsta vändläge. Om gungan svänger förlustfritt är systemets
kinetiska och potentiella energi exakt lika stor. Den naturliga frekvensen är således
den enda frekvens där systemet kan omlagra all kinetisk energi till potentiell energi
och viceversa. Det är därför systemet vill svänga med sina naturliga frekvenser så
fort energiinmatningen (yttre excitering) upphör.



Hysteretisk dämpning – Med hysteretisk dämpning menas att förluster uppstår
som är proportienella mot objektets töjning. I exemplet med gungan skulle alltså
hysteretisk dämpning uppstå om gungans lina var ett elastiskt band med höga inre
förluster. Storleken på hysteretisk dämpning kallas för strukturell förlustfaktor.



Modal töjningsenergi – Med modal töjningsenergi menas den potentiella energi
som lagras i en mod. Modal töjningsenergi är svår att praktiskt mäta, men kan
beräknas med Finita Element metoden för hela systemet eller delar av systemet.
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Modala töjningsenergi metoden (Eng. Modal Strain Energy Method) – Är en
metod där den % andelen av modens töjningsenergi för olika delar av systemet
multipliceras med den strukturella förlustfaktorn för denna del. Via en enkel
ekvation kan systemets totala förluster beräknas via en viktningsformel. Detta är
den modala töjningsenergimetoden för att beräkna modal dämpning.



Snabb Fourier Transform (Eng. Fast Fourier Transform FFT) – Med FFT
menas en effektiv algoritm som kan omvandla en digitaliserad tidssignal till
spektral (frekvens) information. FFT av en tidssignal kan omvandla signalens
amplitudinnehåll till olika starka amplitudkomponenter vid de frekvenser som ingår
i transformen. En FFT över tiden T kan antingen delas in i många korta delar
(block) som medelvärdesbildas. FFT:n undertrycker brus tack vare
medelvärdesbildningen, men får en grov frekvensupplösning på grund av den korta
blocklängden, d.v.s. ett stort avstånd i Hz mellan två intilliggande värden. Omvänt
kan FFT:n frekvensupplösning ökas till priset av mindre reduktion av signalens
brus om signalen delas in i färre men längre block. Frekvensupplösningen ges av
inversen av blocklängden, d.v.s. en blocklängder om1 s, 4s, samt 10 s ger vardera
frekvensupplösningen 1 Hz, 0.25 Hz, samt 0.1 Hz. För att nå hög
frekvensupplösning samt kunna medelvärdesbilda signalen har vi i detta projekt
behövt ostörda partier med längden T i storleksordningen minut(er).



Frekvens Respons Funktion (FRF) – är ett generellt begrepp och kallas också för
överföringsfunktion. En FRF ger i denna rapport sambandet i frekvensplanet
mellan respons från givare i två positioner, d.v.s. (givare1/givare2). Om givarna är
placerade i samma position och riktade åt samma håll är FRF:en ett (1.0) vid
samtliga frekvenser. Om givarna placeras i olika positioner och/eller riktas år olika
håll kommer FRF:en att variera mellan noll och oändligheten beroende på hur
mycket givarna rör sig vi en viss frekvens. Om givarna är placerade på samma
system skall de röra sig samtidigt, d.v.s. i takt med 0 graders fasskillnad eller 180
grader motfas varandra.



Powerspektrum – FFT av tidssignalen ger signalens powerspektrum.



Spektrogram – Ett spektrogram visar amplitud-tid-samt frekvens för en signal och
kan användas för att studera om det sker någon förändring i spektrum över tid. Ett
spektrogram bildas av ett flertal FFT analyser genomförs och plottas efter varandra
för varje analyserat block. Två FFT kurvor hade alltså gett två linjer i ett
spektrogram. När man använder FFT för att studera förändringar över tid bör man
vara medveten om att FFT ’smetar’ data över tid, d.v.s. att FFT bara ger ett
medelbeteende för de tidsblock den analyserar. FFT är därmed ’trög’ avseende
förändringar och händelserna kan skifta i tiden när FFT används. Exempel på
spektrogram med sådana fenomen återfinns i bilaga B.
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B Mer mätdata för givare Höger nedre, SAKAB

240m
220m
200m
180m
160m
140m
120m
100m
80m
60m
40m
20m
0
-20m
-40m
-60m
-80m
-100m
-120m
-140m
-160m
20:47:05.491 20:47:07.991 20:47:10.491 20:47:12.991 20:47:15.491 20:47:17.991 20:47:20.491 20:47:22.991 20:47:25.491 20:47:27.991 20:47:30.491 20:47:32.991
Time (s)

Mätning utförd 26/11 2008. Töjningssignal för Nedre Högre givare mätt med
Wheatstone brygga. Man kan se att signalen har en tydlig DC variation (avvikelse från
nollvärdet) under den korta mättiden (30 sekunder). DC variationen åstadkoms dels av
temperaturdrift, men också av givarens egentillverkade signal.
Denna typ av signaldrift måste filtreras bort, men kommer alltid att påverka signalens
kvalitet. Ett ytterligare problem (ej visat) var att DC signalen ibland ändrade sig
språngvis. Vi beslöt därmed att överge mätning med Wheatstone brygga till förmån för
konstantstömmatad töjningsgivare.
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Mätkanal 1 (Ai0) Höger nedre givare är den givare som tydligast visar excitering. Nedanstående
figur visar data från27/11 2008 vid 9 olika tidintervall samt logg från SAKAB:s tempelement och
IR‐givare. Figurerna är så ordnade att tidsskalan sammanfaller mellan mätningarna. De
tidperioder där data saknades krånglade mätsystemet.
Signalerna visar att frekvensanalys före/efter fateldning inte kan utföras eftersom lugna partier
före/efter dessa händelser saknas.
11m
10m
9m
8m

Fateldning
toppar i IR
temperatursignalen
sammanfaller
med stokastiska
signaler för
töjningsgivaren

7m
6m
5m
4m
3m
2m
1m
0
-1m
-2m
-3m
-4m
-5m
-6m
-7m
-8m
-9m
-10m
-11m
14:02:16.323 14:20:00.000

14:40:00.000

15:00:00.000

15:20:00.000

15:40:00.000
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Spektrogram som visar amplitud-tid-frekvens för givaren Nederst Höger. Amplitud
visas som färg i spektrogrammet – ju varmare färg, desto högre amplitud.
Resonansfrekvenser med hög amplitud uppträder som varmare färger i spektrogrammet.
Se gärna begreppsförklaringen för spektrogram i bilaga A.
Den nedersta vänstra delfiguren visar att tubens resonansfrekvenser ligger kvar vid
samma frekvens över tid (75 sekunder). Det går allstå bra att medelvärdesbilda FFT
över detta tidsavsnitt.
Spektrogrammet i den nedersta högra delfiguren visar amplitud-tid-frekvens
fördelningen under en orolig del av signalens tid. Detta spektrogram är komplext att
tolka även för experten, men visar att resonansfrekvenserna skiftar frekvens. Dessa
frekvensskiften är gradvisa endast en del av tiden eftersom moderna har en tendens att
språngvis finna nya resonansfrekvensgrupperingar.
Att medelvärdesbilda FFT över det tidsavsnitt som visas i nedersta högra
spektrogrammet är meningslöst eftersom det varken finns några stabila egenskaper att
lyfta fram eller att tolka.
Ovan visade exempel belyser behovet av lugna avsnitt för signalanalys till beräkning av
påslag.
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C Produktdatablad Vishay töjningsgivare
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D Process och driftsinformation för WTE1
D1
Uppgifter från kontrollrum5, WTE1 SAKAB
0,3
ton embalage/h
0.25
ton högklorerat avfall/h
1
ton lösningsmedel/h
0.1
ton syror/h
2.5
ton vatten/h
1
ton slam/h
Var 20-25 minut eldades fat
D2 Temperaturmätning med WTE1’s processgivare
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D3 Ångflöde med WTE1’s processgivare

D4 Schematisk bild över WTE1 (Obs ej fulldrifts värden)
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E Bilaga angående Värmeberäkning
För att kunna bedöma den temperatur som en givare som sitter på en tub skall klara av
mättes temperaturen bredvid töjningsgivarna. De svar man fick var att denna temperatur
varierade mellan de olika givarna men låg mellan 570-640°C.
Man kan dock konstatera att givarna höger övre och vänster nedre som båda är
placerade i samma riktning inte skiljer speciellt mycket i temperatur. Givare höger övre
är ungefär 10°C högre än vänster nedre. Däremot har höger nedre givare en betydligt
högre temperatur ca 640°C.
Detta tros bero på att värmeöverföringen mellan de två olika klamrarna skiljer beroende
på effekten av klämmans ”öron”.
Vd det gäller temperaturen på givaren så är den rimlig och tyder på en yttemperatur på
klämman på ca 750°C i fallet med den högre nedre givaren medan i fallet men de två
andra givarna är den cirka 600 °C. Detta innebär att givarens placering påverkas av den
position den har på röret.
Beräkningarna är gjorda utifrån att vi i huvudsak har konvektiv värmeöverföring till
klämman och att strömningen både på insidan och utsidan är utvecklat turbulent.
Beräkningarna är gjorda analytiskt och ingen numerisk modell har gjorts för att beräkna
värmeöverföring.
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F1

Cambelldiagram

för

sotdetektor

på

Cambell diagram är ett tid-frekvens-amplituddiagram med
X-axel Frekvens
Y-axel Tid
Z-Axel Amplitud (Röd färg indikerar hög amplitud)
13

tub

6,

Renova

VÄRMEFORSK

F2

Inzoomning av Cambelldiagram i bilaga F med förklaringar av
fenomen i diagram

Cambell diagram är ett tid-frekvens-amplituddiagram med
X-axel Frekvens
Y-axel Tid
Z-Axel Amplitud (Röd färg indikerar hög amplitud som kan vara
resonans eller maskinordning)
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F3.1

2010‐09‐24 Cambelldiagram av töjningssignaler,Tub 5
Intervall med förlängt sotningsintervall ‐ 2 h mellan sotningar

Längre perioder med
frekvensskifte
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F3.2

2010‐09‐24 Cambelldiagram av töjningssignaler, Tub 5
Intervall med normalt sotningsintervall ‐ 1 h mellan sotningar

Kortare perioder med
frekvensskifte
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F4.1

2010‐09‐24 Cambelldiagram av töjningssignaler, Tub 6
Intervall med förlängt sotningsintervall ‐ 2 h mellan sotningar

Längre perioder med
frekvensskifte
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F4.2

2010‐09‐24 Cambelldiagram av töjningssignaler, Tub 6
Intervall med normalt sotningsintervall ‐ 1 h mellan sotningar

Kortare perioder med
frekvensskifte
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F5.1

22010‐09‐24 Cambelldiagram av accelerationssignaler, Tub 3
Intervall med förlängt sotningsintervall ‐ 2 h mellan sotningar

15:04:50
Sotning med 2 h intervall
slutar
slut kl 14:50

14:04:50

13:04:50

12:04:50

11:04:50

10:04:50

09:04:50

08:04:50
Sotning med 2 h intervall
börjar
2010-09-24 kl07.20
07:04:50
1,4 Hz

2,6 Hz

4,0

4,8 Hz
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F5.2

2010‐09‐24 Cambelldiagram av accelerationssignaler, Tub 3
Intervall med normalt sotningsintervall ‐ 1 h mellan sotningar

07:04:50

06:04:50

05:04:50

04:04:50

3:04:50

02:04:50

01:04:50

00:04:50
1,4 Hz

2,6 Hz

4,0

4,8 Hz
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F6 2010‐09‐24 Skattningar med ESPRIT av töjningssignaler, Tub 5
Intervall med både normalt och förlängt sotningsintervall

Töjningsgivare Tub 5. Skattning 1-5 Hz
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F7 2010‐09‐24 Skattningar med ESPRIT av töjningssignaler, Tub 6
Intervall med både normalt och förlängt sotningsintervall

Töjningsgivare Tub 6. Skattning 1-5 Hz
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F8 2010‐09‐24 Skattningar med ESPRIT av accelerations signaler,
Accelerometer tub 3
Intervall med både normalt och förlängt sotningsintervall

Accelerometer Tub 3. Skattningar 1-5 Hz
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G Utdrag ur kapitel 1.2 Fria odämpade svängningar från boken
"Maskindynamik" av Karl‐Olof Olsson och Håkan Wettergren [Ref 8]
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H Examensarbete ‐ Litteraturhänvisning
Linköpings Universitet, Tekniska Högskolan, Eriksson D. Examensarbete.
Analys av algoritmer för detektering av resonansfrekvenser i
vibrationsmätningar på överhettartuber. LiTH-ISY-EX—10/4371-SE

Notering: Detta examensarbete laddas hem som ett separat dokument på Värmeforsk
hemsida eller kan hämtas hem från LiTH
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