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Sammanfattning 
På det kommunalägda energiföretaget Sala Heby Energi AB pågår arbetet 

med att konvertera styrningen av en värmepanna från relästyrning och 

analog övervakning till digital styrning med PLC. Inom ramarna för detta 

examensarbete studeras tre specifika delar av denna konvertering: en te-

oretisk studie med syfte att kartlägga fördelar och nackdelar med konver-

teringen, en undersökning huruvida det finns möjlighet att förbättra en-

skilda styrfunktioner i samband med konverteringen och upprättande av 

ett principschema eller översiktsbild över värmepannan som ska fungera 

som underlag till dess implementering i kraftvärmeverkets SCADA-sy-

stem. En fördel med relästyrningen är att den kan vara kostnadseffektiv 

för att klara enskilda enkla styruppgifter. Dock, överlag och i synnerhet 

för styrning av större mer komplexa processer talar det mesta till den di-

gitala styrningens fördel. Detta i form av kostnadseffektivitet för större 

system, möjligheter till mer effektiv larmhantering och möjligheten till 

loggning av driftdata. Två enskilda funktioner studeras: reglering av vär-

mepannans siktskärm i förhållande till ångdomstrycket och styrning för 

bränslehanteringen. För reglering av siktskärmens höjd jämförs två alter-

nativ med hjälp av simuleringar i Simulink. Konventionell PID-reglering 

jämförs mot en egenkonstruerad fuzzy-regulator. Mycket på grund av en 

bristfälligt underbyggd modellering av processen går inte fuzzy-regula-

torns eventuella fördelar mot PID-regulatorn att fastställa. Framtida stu-

dier av fuzzy-regulatorn skulle potentiellt kunna ändra på detta förhål-

lande. Vidare diskuteras styrningen av funktioner i bränslehantering och 

då främst autentisering av chaufförer som ska bränslefylla. För att de ska 

få tillgång till bränslehanteringens funktioner när kraftvärmeverket är 

obemannat föreslås det en lösning med nyckelbrytare för att aktivera ak-

tuella styrfunktioner. Slutligen tas en ny digital översiktsbild fram över 

systemet för värmepannan. Denna innehåller mindre uppdateringar och 

anpassningar jämfört med två översiktsbilder som finns uppritade på de 

gamla styrskåpen.   

Nyckelord: Kraftvärmeverk, värmepanna, relästyrning, PLC, SCADA. 
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Abstract 
At the municipality-owned energy company Sala Heby Energi AB work 

is underway to convert the control of a heating-pan from relay control 

and analog monitoring to digital control with PLC. Within the framework 

of this degree project, three specific parts of this conversion are studied: 

a theoretical study aimed at mapping the pros and cons of the conversion, 

an examination of the possibility of improving individual control func-

tions in conjunction with the conversion and the establishment of a sche-

matic diagram or overview of the heat boiler that will serve as a basis for 

its implementation in the SCADA-system of the combined power and 

heating plant. An advantage of relay control is that it can be cost-effective 

to handle individual simple control tasks. However, overall and in par-

ticular for controlling major more complex processes the benefits of digi-

tal control is large. This in terms of cost-effectiveness for larger systems, 

possibilities for more efficient alarm management and the ability to log 

operational data. Two individual functions are studied: control of the 

heating pans damper in relation to the steam pressure and fuel manage-

ment control. To adjust the height of the damper, two control options are 

compared using Simulink simulations. Conventional PID control is com-

pared to a self-configured fuzzy controller. Much due to a poorly sub-

stantiated modeling of the process, the fuzzy regulator's possible benefits 

to the PID regulator can not be determined. Future studies of the fuzzy 

regulator could potentially change this circumstance. Furthermore, the 

control of functions for the fuel management are discussed, mainly au-

thorship of drivers who will fill fuel to the fuel storage. In order for them 

to have access to the fuel management functions when the combined 

power and heating plant is unmanned, a key switch solution is proposed 

to activate the control functions. Finally, a new digital overview picture 

is produced for the system of the heating pan. This contains minor up-

dates and adjustments compared to two overview images depicted on the 

old control cabinets. 

Keywords: Combined power and heating plant, heating-pan, relay-con-

trol, PLC, SCADA. 
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Förkortningar 

Förkortningar 

PLC Eng. Progammable Logic Controller, program-

merbart styrsystem. 

SCADA Eng. Supervisory Control And Data Acquisit-

ion, datorbaserad övervakning och styrning.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Sala-Heby Energi AB (SHE) är ett lokalt energibolag i Sala och Heby kom-

muner. Bolaget ägs av Sala kommun (87,5 %) och Heby kommun (12,5 

%). På kraftvärmeverket i Sala pågår arbetet med att digitalisera styrning 

och övervakning utav en av värmepannorna. Den aktuella värmepannan 

är byggd 1981 som en koleldad vanderrostpanna, numer eldas den med 

träpellets och har en maxeffekt på 19 MW. Ursprungligen övervakades 

och styrdes pannan analogt och med relästyrning. Delar av värmepannan 

(t.ex. vattenflöden) är digitaliserad med PLC (eng. Progammable Logic 

Controller, programmerbart styrsystem) och till viss del implementerat i 

SCADA-systemet (SCADA: eng. Supervisory Control And Data Acquisit-

ion, datorbaserad övervakning och styrning). Även för de delar som ännu 

inte är digitaliserade (t.ex. larmhantering, asktömning och bränslemat-

ning) är övergången till viss del projekterad. 

1.2 Övergripande syfte 

Projektet syftar till att studera hur delar av den fullständiga övergången 

till digital styrning med PLC av värmepannan kan genomföras. 

1.3 Avgränsningar 

Övergripande ska styrning och övervakning av värmepannan fungera 

likartat den nuvarande analoga konstruktionen med motsvarande funkt-

ioner konverterat till digital PLC-styrning. Eventuella enskilda funkt-

ioner kan komma att förändras enligt målen nedan. 

1.4 Konkreta mål 

Följande konkreta delmål stalls upp för arbetet: 

• Övergripande beskriva och analysera fördelar och nackdelar med 

att digitalisera styrningen av värmepannan. 
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• Utröna om enskilda funktioner i styrningen går att förbättra i och 

med övergången och i så fall beskriva dessa nya funktioner prin-

cipiellt. 

• Genom att studera värmepannans uppbyggnad rita upp ett prin-

cipschema över värmepannan som kan fungera som underlag till 

att implementera detta i SCADA-systemet Citects övervaknings-

sida för värmepannan. 
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2 Teori 

2.1 Digitalisering av styrning – fördelar och nackdelar 

Det analoga och elektromekaniska systemet har fördel i korta reaktions-

tider jämfört med ett digitalt system där en programexekvering ska ske 

för att något ska hända. Särskilt tydligt kan detta bli med stora program i 

systemet [1]. Utvecklingen mot snabbare processorer torde motverka 

detta faktum och vara de digitala systemen till fördel. 

Relästyrningar och analoga styrsystem ställer krav på goda kunskaper i 

många gånger komplexa relä- och elsystem. Med digital styrning med 

PLC blir de elektriska systemen gärna mindre komplexa till sin natur, vil-

ket förenklar överblicken över systemet och det vardagliga handhavan-

det. Å andra sidan kräver PLC-programmeringen andra kunskaper än 

det analoga, vilket också blir en nödvändig kunskap att ha tillgång till vid 

uppdateringar och underhåll av systemet [1]. Ett allt mer digitaliserat 

samhälle premierar troligen denna typ av kunskaper inom programme-

ring framför kunskaper om komplexa relästyrningar. 

För relästyrningar ökar kostnaden för systemet desto mer funktioner det 

ska klara av att prestera, denna kostnadsökning är av linjär karaktär [1]. 

Med ett digitalt PLC-system och kunskaper i programmering kan syste-

met på ett enklare vis utökas med fler funktioner utan att det av nödvän-

dighet alltid tillkommer hårdvarukostnader. Ett digitalt system har ofta 

en högre grundinstallationskostnad gentemot ett relä- och analogt-sy-

stem [1]. 

Därmed blir installationskostnaden avgörande vid upprättandet av 

mindre system. I system med upp till cirka tio stycken relä-funktioner kan 

kostnaden bli mindre vid nyinstallation av ett reläsystem. Ett digitalt sy-

stem blir dock mer flexibelt för om- och tillbyggnad. För större styrsystem 

än motsvarande cirka tio relä-styrningar övervinns installationskostna-

den och ett digitalt system blir en billigare inventering. [1] 

För större processanläggningar kan kostnader också minskas genom 

mindre bemanning då PLC-styrning ger en enklare och billigare möjlig-

het till en högre automatiseringsgrad av processerna. Anslutning av hela 

anläggningen till en central kontrollstation med möjlighet att övervaka 
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och ingripa i hela anläggningens processer leder till att anläggningen kan 

skötas av ett färre antal personer. En hög digital automatiseringsgrad kan 

vidare ge en högre driftsäkerhet, effektivare användande av råvaror och 

jämnare produktkvalitet då styrningen blir mer exakt. Den centrala kon-

trollstationen ger en enklare överblick över processerna och därmed en 

bättre övervakning. Det faktum att operatören befinner sig i ett utrymme 

som är mer kontorslikt och är iordningställt i syfte att vara kontrollrum 

mer än ute i processanläggningen banar väg för en förbättrad arbetsmiljö. 

[2]  

När alla processignaler hanteras digitalt och loggas till en central server 

ges möjlighet att plocka fram och studera historiska trenddata för proces-

serna. Även larmloggar och händelseloggar sparas och kan användas i 

efterhand vid behov. Detta lägger grunden till att operatören, eller annan, 

med datorns hjälp enkelt kan skapa rapporter innehållande driftsdata. 

Vidare öppnar digitalisering möjligheter till övervakning och kontroll av 

anläggningen från andra fysiska platser än den centrala kontrollstationen 

via internet. [2] 

För större system där stora skåp innehållandes till exempel reläsystemen, 

analoga regulatorer och analoga visare (Figur 1) byts ut mot ett mindre 

antal PLC-enheter är det givet att utrymme finns att spara. 



Styrning av värmepanna med PLC 

- Från relästyrning till digital styr-

ning 

Daniel Öström 2 Teori 

2017-06-09 

 

5 

 

Figur 1 Exempel på styrskåp tillhörande den aktuella värmepannan hos SHE AB. 

  

2.2 Värmepanna - vanderrost  

I detta arbete studeras styrningen av en värmepanna som används till att 

med hetvatten som medium producera värme som växlas ut på fjärrvär-

menätet som komplement till kraftvärmeverkets större ordinarie ång-

panna. Värmepannan används som komplement till den ordinarie ång-

pannan vid effekttoppar på fjärrvärmenätet eller vid underhållsarbete på 

ångpannan.  

Värmepannan är av typen vanderrost där det fasta bränslet, träpellets, 

faller ner på ett roster-galler som rör sig genom pannans eldstad. Från 

början eldades värmepannan med kol, men eldas numer med träpellets. 

Bränslet antänds manuellt med en gasolbrännare vid uppstart. Vid drift 

antänds det inkommande bränslet utav strålningsvärme i eldstaden, 

strålningsvärmen fokuseras mot det inkommande bränslet med hjälp av 

ett tändvalv vid eldstadens inlopp [3]. Ett spjäll (siktskärm) jämnar ut 

bränslebädden på väg in mot förbränningsrummet och bestämmer bräns-

lebäddens tjocklek på rosten. Figur 2 nedan beskriver principen för sikt-

skärmens funktion. 
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Figur 2 Siktskärmens funktion. 

Strålningsvärmen antänder det övre skitet av bränslebädden vid eldsta-

dens inlopp, vartefter rosten för bränslet genom eldstaden antänds hela 

bränslebädden succesivt. Är bränslebädden för tjock hinner inte allt 

bränsle förbrännas under tiden i eldstaden, vilket såklart är icke önsk-

värt ur ett bränsleekonomiskt perspektiv. [3] Av den anledningen ställs 

höjden för siktskärmen aldrig högre än till 16 cm, även om det är möjligt 

att dra upp den ända till 40 cm. 

2.3 PLC 

PLC (Programmable Logic Controller) eller programmerbart styrsystem 

är en typ av dator som används till styr- och regleruppgifter inom auto-

mationsområdet. För att kunna verka i tuffa miljöer, inom till exempel 

industrin, och upprätthålla en hög driftsäkerhet ställs krav på att en PLC 

ska klara att arbeta bland annat inom ett stort temperaturintervall, vara 

tåliga mot fukt, damm och elektromagnetiska fält. Det var det ameri-

kanska företaget Allen Bradley som under 1960-talet först använde PLC-

teknik vid installationer hos den amerikanska biltillverkaren General Mo-

tors. Så kallade ladderdiagram användes vid programmeringen av dessa 

tidiga PLC, då ladderdiagrammen bygger på samma principer som relä-

scheman blev detta en naturlig övergång från äldre teknik. Styrning och 

reglering med PLC är en kostnadseffektiv teknik, särskilt för större styr-

system jämfört med äldre relä-styrningar. Tekniken med PLC acceptera-

des förhållandevis snabbt och under 1970-talet ersätter PLC-tekniken 

relä-systemen mer allmänt. Idag finns flera alternativa programmerings-

metoder till de ursprungliga ladderdiagrammen. En fördel med PLC 
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gentemot äldre system är kommunikationsmöjligheterna som möjliggör 

att olika delar av ett större system kan ”prata” med varandra, det bildas 

inte isolerade ”öar” i systemet. Detta möjliggör vidare en enklare och mer 

flexibel operatörskommunikation via bildskärmar med grafiska använ-

dargränssnitt. [1] 

Konstruktion och funktion för en PLC förklaras på ett förenklat vis i figur 

3 nedan. 

   PLC

Ingångar

Utgångar

Processor Minne

 

Figur 3 Förenklad principskiss för PLC. 

Via ingångarna tar PLC:n in signaler från till exempel givare, tryckknap-

par och lägesbrytare. Processorn exekverar programmet medan den kom-

municerar till och från minnen och tar med ingångarnas status. Resultatet 

av programexekveringen skrivs sedan ut på utgångarna. Detta är en 

cyklisk procedur som går om och om igen, se figur 4 nedan. Programko-

den exekveras stegvis, rad för rad. [4][5] 



Styrning av värmepanna med PLC 

- Från relästyrning till digital styr-

ning 

Daniel Öström 2 Teori 

2017-06-09 

 

8 

Läser ingångar

Exekverar program
rad för rad.

Sätter utgångar

 

Figur 4 Förenklad beskrivning av programexekvering för PLC. 

2.4 Programmering av PLC 

I kapitel 2.4.1 och 2.4.2 nedan beskrivs två metoder, programmerings-

språk, för programmering av PLC. Först presenteras programmering 

med ladderdiagram, följt av programmering med funktionsblockdia-

gram. 

2.4.1 Ladderdiagram 

Ladderdiagram är ett grafiskt programmeringsspråk som används för 

programmering av PLC. Att ladderdiagrammen har sitt ursprung i relä-

scheman syns tydligt på strukturen och de symboler som används [6]. 

Figur 5 nedan visar ett exempel på ett mindre ladderdiagram. 
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Figur 5 Exempel på ladderdiagram 

Symbolen vid %I0.1 ”Stop” symboliserar en ingång i form av en normalt 

stängd kontakt. Symbolerna i mitten vid %I0.0 ”Start” och %M0.0 ”Lam-

paMinne” är normalt öppna ingångar. Symbolerna längst till höger vid 

%Q0.0 ”Lampa” och %M0.0 ”LampaMinne” är utgångar. I %I0.0 betyder 

I att det handlar om en ingång och 0.0 att ingången har adressen 0.0 (byte 

0, bit 0). Motsvarande gäller för Q och M, där Q står för utgång och M för 

minne. 

2.4.2 Funktionsblocksdiagram 

Funktionsblocksdiagram är ytterligare ett grafiskt programmeringsspråk 

som används för PLC-programmering och kan beskrivas som en typ av 

logikschema [6]. Vid programmering med funktionsblocksdiagram 

byggs programlogiken upp med hjälp av olika funktionsblock. I figur 6 

nedan visas motsvarande program som i ladderdiagramsexemplet ovan 

programmerat med funktionsblocksdiagram.  

 

Figur 6 Exempel på funktionsblocksdiagram. 

De båda exemplen i figur 5 och figur 6 ovan är alltså samma funktion 

programmerat med de två teknikerna ladderdiagram och funktions-

blocksdiagram. 
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2.5 PID 

En PID-regulator (Proportionell Integrerande Deriverande regulator) är 

en vanligt förekommande regulatortyp som matematiskt kan beskrivas 

med ekvation (1) nedan [7].  

𝑢(𝑡) = 𝐾[𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝐼
∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡

𝑡

0
+ 𝑇𝐷

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
] (1) 

 

Följande parametrar ingår i ekvation (1): 

u(t): regulatorns utsignal beroende av tiden. 

e(t): reglerfelet beroende av tiden.  

K: förstärningsfaktor. 

TI: integrationstiden. 

TD: deriveringstiden.  

Under kommande rubriker förklaras ekvation (1) mer ingående. Andra 

kombinationer av de tre delarna (P, I och D) förekommer, främst då PI- 

och PD-regulatorer. [8] 

2.5.1 P, proportionell regulering 

En P-regulators funktion kan matematiskt beskrivas med ekvation (2) ne-

dan. 

𝑢 = 𝑢0 + 𝐾 ∗ e (2) 

 

Utsignalen, u, förstärks (se ekvation (2)) proportionellt mot reglerfelet, e, 

av förstärkningskonstanten, K. Detta adderas till utsignalens normal-

värde, u0.    
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Figur 7 P-reglering med bestående regleravvikelse. 

Vad som blir tydligt i figur 7 är den kvardröjande regleravvikelsen som 

kan uppkomma vid P-reglering. Vartefter regleravvikelsen minskar, 

minskar också regulatorns utsignal. Detta gör att processen aldrig når el-

ler tar oönskat lång tid på sig att nå börvärdet. [8] 

2.5.2 I, integrerande regulering 

För att komma till rätta med P-regulatorns brist med den bestående re-

gleravvikelsen kan en integrerande del (ekvation (3)) läggas till regula-

torn.  

𝑢(𝑡) =
1

𝑇𝐼
∫ 𝑒(𝑡) 𝑑𝑡

𝑡

0
 (3) 

 

Integreringen gör att regulatorn tar hänsyn till reglerfelet över tid. Integ-

rationstiden, TI, bestämmer hur snabbt den integrerande delen verkar. 

Genom att integralen av reglerfelet tas i beaktande och inte bara det ak-

tuella reglerfelet, som i P-regulatorn, går det att komma ifrån det kvarstå-

ende reglerfelet. [8] 
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Figur 8 PI-reglering utan kvardröjande regleravvikelse. 

Figur 8 illustrerar hur tillägget av den integrerande delen motverkar pro-

blemet med den kvardröjande regleravvikelsen. Vidare går det att utläsa 

att regulatorn visserligen svarar snabbt på stegändringen för börvärdet, 

men den ”skjuter över” börvärdesnivån kraftigt och pendlar därefter runt 

börvärdet innan processen stabiliseras efter cirka två sekunder. 

2.5.3 D, deriverande regulering 

För att regulatorn ska svara snabbare på störningar kan en deriverande 

del, ekvation (4), läggas till regulatorn.  

𝑢(𝑡) = T𝐷
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 (4) 

 

Deriveringen gör att regulatorn reagerar starkare momentant med att re-

gulatorns insignal är i förändring. Deriveringen bidrar som sagt till att 

regulatorn kan svara snabbare på störningar och börvärdesändringar den 

kan därmed bidra till en snabbare regulator som bättre undertrycker stör-

ningar. [8] 
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Figur 9 PID-regulator utan regleravvikelse och stora svängningar. 

Med en väl inställd PID-regulator med inbördes och mot processen av-

vägda reglerparametrar finns det således möjlighet att undvika både 

kvardröjande regleravvikelser och att regulatorn ”skjuter över” börvär-

det alltför mycket utan håller sig inom ett rimligt intervall runt börvär-

desnivån. 

2.5.4 Autotune, självinställning 

I exemplet ovan med PID-regulatorn (Figur 9) används en funktion i Si-

mulink för automatisk inställning av PID-regulatorn [9]. Liknande funkt-

ioner förekommer i andra både mjukvarubaserade och hårdvarubaserade 

regulatorer, beräkningarna sker utifrån någon av de olika metoder som 

finns tillgängliga för beräkning av regulatorinställningar till exempel Zi-

egler-Nichols metod [10]. 

2.5.5 PID_Compact, Siemens 

I Siemens utvecklingsmiljö Tia Portal går det enkelt att implementera en 

regulator av PID-typ i programkoden med det färdiga funktionsblocket 

PID_Compact. Fel! Hittar inte referenskälla. 
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Figur 10 PID_Compact. 

”Setpoint” och ”Input” tar in insignalerna och ”Output” ger en utsignal i 

en procentskala, se figur 10. PID_Compact har användbara inbyggda 

verktyg för inställning och monitorering av regulatorn. Fel! Hittar inte 

referenskälla. 

2.6 Fuzzy logic 

Fuzzy Logic kan översättas till svenska som ”oskarp logik” och är en me-

tod som går att använda för att skapa regulatorer. En fuzzy-regulator in-

begriper inte matematik på samma avancerade nivå som en PID-regula-

tor. Fuzzy-regulatorn bygger istället på en uppsättning regler som defi-

nieras mer talspråkligt och efter erfarenhet av systemet som ska regleras 

snarare än med matematiska metoder. Figur 11 nedan illustrerar en 

fuzzy-regulators uppbyggnad. [12]  
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Figur 11 Princip för en fuzzy-regulator med två insignaler och en utsignal. 

I det här fallet har regulatorn två insignaler, men antalet kan i praktiken 

variera från en och uppåt efter behov. För den enskilda insignalen sker en 

avstämning mot en så kallad tillhörighetsfunktion.  

 

Figur 12 Exempel på tillhörighetsfunktioner för insignal. 

Figur 12 ovan är ett exempel på en insignals tillhörighetsfunktioner. 

Värdet på insignalen stäms av mot x-axeln och motsvarande punkt eller 

punkter på de triangelformade graferna. Den så kallade tillhörighetsgra-

den utläses från punktens värde på y-axeln, tillhörighetsgraden anges 

på en skala från 0 till 1. Ett värde på insignalen kan således motsvaras 

av punkter på två av graferna samtidigt. I detta fall jämförs tillhörig-

hetsgraderna för de två punkterna och en av dessa plockas ut, antigen 

den med högst tillhörighetsgrad eller den med lägst, beroende på vald 

metod. Tillhörighetsfunktionerna som representeras av de triangelfor-

made graferna motsvara subjektivt benämnda intervall för signalen till 

exempel låg, mellan och hög. Skalan på x-axeln varierar med parame-

terns reglerintervall. På motsvarande vis behandlas systemets samtliga 

insignaler. [12] 
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Utsignalen, regulatorsignalen, bestäms i omvänd ordning efter egna till-

hörighetsfunktioner. Detta efter att informationen från insignalerna vik-

tats efter ett varierbart antal regler som tillsammans bestämmer tillhö-

righetsgraden för utsignalens tillhörighetsfunktioner. Reglerna är enkla 

logiska sådana av typen: Om insignal 1 är ”låg” och insignal 2 är ”hög” 

då är utsignalen ”mellan”. Det resulterande värdet av utsignalens tillhö-

righetsfunktioner och deras tillhörighetsgrad viktas slutligen samman 

för att sätta utsignalens värde.  

En regulator som bygger på oskarp logik kan ses som ett alternativ till 

konventionella reglermetoder och kan vid vissa tillämpningar vara att 

föredra. [13] Metoden kan, som namnet antyder, vara lämplig till styr-

ning av processer som är diffust definierade, komplexa eller svårmodel-

lerade. Istället bygger regulatorns konstruktion på verbalt formulerade 

egenskaper och regler, ofta definierade utifrån operatörens erfarenhet 

av systemet. [14] En fuzzy-regulator kan för vissa processer verka stadi-

gare med mindre överskjutning och bättre störningsundertryckning än 

en regulator av PI- eller PID-typ. [15] [16] Fuzzy-regulatorer kombineras 

också ofta med PID-reglering eller delar där av på olika vis beroende på 

reglersituation för att uppnå önskat resultat [12]. 
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3 Metod 

3.1 Litteraturstudie 

Studera tryckta källor i form av böcker och vetenskapliga skrifter inom 

området. Detta i syfte att samla kunskap om den teori som ligger till 

grund för arbetet. Förhoppningen är även att hitta vetenskapliga arbeten 

som ligger tekniskt nära detta arbete i syfte att kunna jämföra och vär-

dera, samt även djupare analysera de egna resultaten. Arbetet inkluderar 

också att kartlägga för- respektive nackdelar med övergången till digital 

styrning med PLC av värmepannan. Litteraturstudien ligger till grund 

för att besvara dessa frågeställningar. 

3.2 Studera pannan 

På plats i anläggningen studera värmepannans och dess styrnings upp-

byggnad och konstruktion. Detta för att tillsammans med den doku-

mentation och projektering som finns tillgänglig för värmepannan skapa 

en bild av hur systemet fungerar i syfte att kunna genomföra arbetet.  

3.3 Prata med anställda 

Samtal och diskussion med de anställda på plats på kraftvärmeverket och 

konsulter som arbetar där förväntas ge användbar information beträf-

fande värmepannans konstruktion, drift och funktion. Vidare förväntas 

samtal bidra med tankar och idéer angående hur värmepannans funktion 

eventuellt kan förbättras i och med den nya digitala styrningen. 

3.4 Simulering 

Siemens TIA-Portal och Matlab med Simulink kommer att användas som 

verktyg för att simulera, verifiera och utvärdera lösningar som består i 

PLC-program.  

3.5 Skiss 

För att rita upp skissen eller principschemat över värmepannan används 

Microsofts programvara Visio. 
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4 Konstruktion 

4.1 Funktioner 

Genom att diskutera med min handledare på SHE AB och annan personal 

på plats har förslag på två eventuella nya funktioner för värmepannans 

styrning framkommit. Ett förslag gäller möjligheten till automatisk styr-

ning av siktskärmens höjd, i dagsläget ställs höjden om manuellt vid be-

hov genom att via ett vrede dra motorn som ställer siktskärmen åt endera 

hållet. Det andra förslaget gäller funktioner vid bränslehanteringen. 

Chaufförer som ska tömma sina lastbilar på bränsle till värmepannas 

bränslelagring gör idag detta inne i lokalerna, det finns planer på att flytta 

ut denna hantering utomhus så att chaufförerna inte behöver ha tillgång 

till lokalerna. För att detta ska fungera säkert och skyddas från obehöriga 

måste chauffören autentiseras för att få tillgång till funktionerna som styr 

den aktuella bränslehanteringen. Operatören har inte heller möjlighet att 

styra alla i bränslehanteringen ingående delar separat som det ser ut i nu-

läget. Operatören kan starta ett antal olika styrsekvenser för olika syften, 

men kan inte styra enskilda matarskruvar, bränslehiss eller transport-

band manuellt efter behov, en möjlighet som påtalats vara önskvärd. All 

PLC-programmering sker anpassat för Siemens S7-1500-system, då det är 

detta som används till styrningen av värmepannan. 

4.1.1 Siktskärm 

Följande kravspecifikation tas fram för den automatiserade styrningen av 

siktskärmen: 

• När rostret går på maxfart ska trycket i ångdomen regleras med 

siktskärmens höjd.  

• Höjden ska kunna ställas steglöst. 

Konstruktionsalternativ 

Siktskärmens höjd ska ställas automatiskt och steglöst. Trycket i ångdo-

men ska regleras med hjälp av siktskärmens höjd. Därför kommer en re-

gulator väl till pass för att lösa uppgiften. Regulatorn måste få tillgång till 

ångdomstryckets börvärde och ärvärde som insignaler för att kunna be-

räkna en utsignal som ställer siktskärmens höjd. Dessutom ska reglering 
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av siktskärmen starta först när rostret har uppnått maxfart. Figur 13 ne-

dan illustrerar hur ett sådant reglersystem är tänkt att fungera. 

 

Figur 13 Princip för reglersystemet. 

Två alternativa regulatortyper kommer att programmeras och utvärde-

ras, en PID-regulator och en Fuzzy-regulator, mer om dessa under rubri-

kerna PID-reglering respektive Fuzzy-reglering nedan. 

PID-reglering 

Med en PID-regulator som val av regulatortyp får reglerprogrammet ett 

upplägg som illustreras i figur 14 nedan. 

 

Figur 14 Princip för reglersystemet med en PID-regulator. 

För implementering av en PID-regulator i PLC-programmet används det 

i Tia Portal ingående ”PID_Compact”-blocket. Det är ett färdigt block in-

nehållandes en PID-regulator. In till blocket matas börvärde och ärvärde 

och ur en utgång hämtar vi reglersignalen. Regulatorblocket innehåller 

också användbara verktyg som hjälp vid inställningen av regulatorn, till 

exempel autotune-funktion och graffönster för studier av regulatorpara-

metrar. In- och utsignalerna hanterar regulatorblocket som procenttal. 

Därför måste signalerna skalas om efter aktuellt behov, detta utföres med 

funktionsblocken ”NORM” och ”SCALE”.  
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Figur 15 "NORM"- och "SCALE"-blocken i Tia portal. 

I fallet i figur 15 normaliserar ”NORM”-blocket reglersignalen till ett 

värde på skalan 0–1 som sedan läses in av ”SCALE”-blocket som placerar 

in detta normaliserade värde på skalan 5–16, denna skala motsvarar re-

glerintervallet för siktskärmen i centimeter. Även börvärde och givarsig-

naler hanteras på motsvarande vis. 

Fuzzy-reglering 

Som förslag till ett alternativ till PID-regulatorn undersöks i detta arbete 

en egenkonstruerad Fuzzy-regulator. Principen för hur programmet är 

tänkt att fungera illustreras i figur 16 nedan. 

 

Figur 16 Princip för reglersystemet med en Fuzzy-regulator. 

Fuzzy-regulatorn konstrueras som ett enhetligt funktionsblock. Med 

motsvarande insignaler och utsignaler som PID-regulatorn ska bytet mel-

lan de två typerna av regulatorn i reglerprogrammet vara enkelt, det är 

bara att skifta regulator-block. Blocket kommer dock att kräva en annan 

skalning av in- och utsignalerna i jämförelse med PID-regulatorn som ar-

betar med in- och utsignaler i en procentskala. Fuzzy-regulatorn kon-

strueras så att den arbetar med de i praktiken använda ingenjörsenhet-

erna bar (för tryck) och centimeter (för höjd) för att den intuitivt lättare 

ska kunna justeras och ställas in av operatör. 
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Till stöd i konstruktionsarbetet används det i Matlab inbyggda program-

met ”Fuzzy Logic Designer”. I programmet designas regulatorns tillhö-

righetsfunktioner med stöd utav ett grafiskt användargränssnitt. 

I ett första steg konstrueras en regulator, kalla den Fuzzy1, med följande 

(figur 17 och 18) tillhörighetsfunktioner (tre stycken vardera) för insigna-

lerna. 

 

 

 

 

Figur 19 visar utformningen av utsignalens fem tillhörighetsfunktioner.  

 

Figur 19 Tillhörighetsfunktioner utsignal. 

Följande (figur 20) regler ställs upp för regulatorn. 

 

Figur 20 Regulatorns regler. 

En god överblick över insignalernas, utsignalens och reglernas inbördes 

förhållanden fås i figur 21. 

Figur 17 Tillhörighetsfunktioner 

insignal 1. 
Figur 18 Tillhörighetsfunktioner 

insignal 2. 
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Figur 21 Diagram som visar hur regler, in- och utsignaler påverkar varandra. 

Då det ganska snart visar sig att Fuzzy1 inte presterar som det var tänkt 

justeras denna stegvis till den slutgiltiga regulatorn Fuzzy3, med följande 

(figur 22 och 23) tillhörighetsfunktioner (tre stycken vardera) för insigna-

lerna. 

 

 

 

 

Figur 24 visar utformningen av utsignalens fem tillhörighetsfunktioner.  

 

Figur 24 Tillhörighetsfunktioner utsignal. 

Följande (figur 25) regler ställs upp för regulatorn. 

Figur 22 Tillhörighetsfunktioner 

insignal 1. 
Figur 23 Tillhörighetsfunktioner 

insignal 2. 
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Figur 25 Regulatorns regler. 

En god överblick över insignalernas, utsignalens och reglernas inbördes 

förhållanden fås i figur 26. 

 

Figur 26 Diagram som visar hur regler, in- och utsignaler påverkar varandra. 

Beräkning av centroiden används som metod för att vikta samman utsig-

nalens delar. [17] 

Motorstyrning 

Motorstyrningen sker idag via en brytare (figur 27) som styr två kontakto-

rer (figur 28), en per riktning för motorn, ena hållet för att sänka siktskär-

men och andra hållet för att höja den. Dessa två kontaktorer kan istället 

kopplas till en varsin reläutgång till en PLC för styrning från denna istäl-

let.  

 

Figur 27 Manöverbrytare för siktskärm. 

 



Styrning av värmepanna med PLC 

- Från relästyrning till digital styr-

ning 

Daniel Öström 4 Konstruktion 

2017-06-09 

 

24 

 

Figur 28 Kontaktorer. 

Kraftöverföringen från motorn sker via två axlar för att ställa siktskär-

mens höjd, se figur 29. Hur konstruktionen ser ut inne i värmepannan, 

hur den genomgående axeln verkar på själva siktskärmen, går inte att se 

och ingen i personalen på värmeverket som har tillfrågats har kunnat 

svara på detta. Men detta är trots allt av ringa betydelse för konstrukt-

ionen av styrningen. 

 

Figur 29 Motor och drivaxlar till siktskärm. 

På ”motorsidan” av den genomgående axeln sitter en visare som indike-

rar siktskärmens höjd (figur 30), siktskärmens höjd kalibreras mot visaren 

med jämna mellanrum. För möjligheten att få en återkoppling på siktskär-

mens höjd föreslås att någon av axlarna används till att mäta varvantal 

på med en pulsgivare. Detta då en direkt höjdmätning inne i värmepan-

nan är svår att åstadkomma på grund av de stora temperaturvariation-

erna. 
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Figur 30 Visare som indikerar siktskärmens höjd. 

En enkel motorstyrning, som ändå fyller sitt syfte, programmeras i Tia 

Portal (figur 31). Den kör siktskärmen upp alternativt ner i riktning mot 

önskat börvärde. När siktskärmens ärvärde befinner sig inom ett givet 

intervall runt börvärdet stannar motorn och motorstyrningen indikerar 

att siktskärmen befinner sig i rätt position. Positionsindikeringens syfte 

är att den vid en eventuell framtida implementering, till det verkliga sy-

stemet, av styrningen ska plockas in i en driftövervakning och kunna visa 

för operatören att siktskärmen har ställt in sig på den position som regu-

latorn angivit. Toleranserna för intervallet kring börvärdet går att justera 

efter behov för att uppnå önskvärd prestanda. Att ett intervall används 

istället för ett exakt värde för positionen beror på att styrningen förväntas 

få problem att exakt stanna på ett precist värde. Med ett godkänt intervall 

finns marginal för tidsfördröjningar i systemet och onogrannhet i mät-

ningar.  
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Figur 31 Motorstyrning i PLC-program. 

4.1.2 Bränslefyllning 

Följande kravspecifikation tas fram för funktionerna angående bränsle-

hanteringen: 

• Åkare ska kunna pelletsfylla utomhus, därför måste åkarens styr-

funktioner skyddas från obehöriga (någon form av autentisering 

måste finnas).  

• Möjlighet att styra alla delar i bränslehanteringen separat (matar-

skruvar, bränslehiss och transportband). 

Autentisering 

För att chauffören ska kunna bränslefylla måste bränslematningen från 

lagerfickorna stoppas och elevator och fördelningsskruvar till dagfickan 

startas. Åtkomst till detta omslag i styrningen måste skyddas mot obehö-

riga om det ska placeras utomhus. Om obehörig slår om bränslemat-

ningen enligt ovan på natten när ingen operatör finns tillgänglig och upp-

märksammar detta kan konsekvensen bli att dagfickan går tom på bränsle 

och bränsletillförseln till värmepannan upphör. Därför krävs en autenti-
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seringslösning för chauffören. Tre lösningsalternativ undersöks: nyckel-

brytare, RFID-läsare för RFID-taggar och knappsats för inmatning av 

kod. 

Styrning av de separata delarna 

Den andra punkten i kravspecifikationen ovan, angående styrning av de 

separata delarna, får främst ses som en implementeringsfråga till 

SCADA-systemet. Styrningen för de separata delarna kommer att prog-

rammeras i samband med att styrsystemet i framtiden konstrueras för 

bränslehanteringen. Vid detta tillfälle är det då enkelt att lägga till ett ma-

nuellt läge som komplement till de automatiska sekvenserna. Vid kör-

ning i manuellt läge kan då styrningen av de separata delarna göras till-

gänglig via SCADA-systemet. Därmed anses denna punkt inte relevant 

att diskutera vidare inom ramarna för detta arbete. Fokus läggs då istället 

på att ta fram förslag till lösningar för autentisering av chauffören, för 

åtkomst till att starta bränslefyllningsfunktionerna. 

4.2 Principschema över värmepannan 

På de gamla styrskåpen som är på väg att fasas ut finns en översikt över 

systemet uppritat, uppdelat på två bilder (figur 32 och 33). 

 

 

 

 

 

 

Dessa bilder tillsammans med en visuell inventering av systemet och in-

formation från anställda på kraftvärmeverket ligger till grund för det nya 

digitala principschemat. Denna nya digitala översiktsbild ska kunna fun-

gera som underlag när systemet ska ritas in i SCADA-systemet. Önske-

mål från driftchefen säger att den nya bilden ska delas in i tre delar: bräns-

lehantering, värmepanna och ask- och rökgashantering.    

Figur 32 Bild 1 på styrskåp. Figur 33 Bild 2 på styrskåp. 
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4.3 Simulering och modellering 

I detta kapitel (4.3) beskrivs modellering och de simuleringsmetoder som 

använts för att jämföra och verifiera lösningsalternativ för de nya funkt-

ionerna. 

4.3.1 Modellering av processen 

Lite eller ingen dokumenterad kunskap finns om den aktuella processens 

(siktskärm och ångdom) driftdynamik. Det finns inte heller någon möj-

lighet att effektivt logga intressanta variabler då de delar av värmepan-

nan som berörs inte är digitalt tillgängliga. Driftchefen på kraftvärmever-

ket uppskattar dock processens dödtid till cirka 30 minuter och dess tids-

konstant till cirka 10 minuter. För att kunna modellera processen approx-

imeras dennas överföringsfunktion till att vara av första ordningen med 

ovanstående dödtid och tidskonstant och förstärkningen 1. Överförings-

funktionen, G(s), blir då: 

𝐺(𝑠) =
𝐾𝑒−𝐿𝑠

1+𝑇𝑠
 (5) 

 

Där K är förstärkningen, L är dödtiden och T är tidskonstanten. Överfö-

ringsfunktionen implementeras i Simulink enligt figur 34. [18] 

 

Figur 34 Processmodell i Simulink. 

4.3.2 PID-reglering 

För simulering av PID-regulatorn i Simulink används följande uppställ-

ning (figur 35). ”Referens”-blocket skapar börvärdessteg och ”Avläs-

ning”-blocket presenterar uppställningens variabler för simuleringen. 
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Figur 35 Uppställning vid PID-reglering av process i Simulink. 

4.3.3 Fuzzy-reglering 

För simulering av fristående Fuzzy-regulatorer i Simulink används föl-

jande uppställningar (figur 36 och 37). Ett steg-block och ett konstant-

block skiftar placering för de två uppställningarna. ”Avläsning”-blocket 

presenterar uppställningens variabler för simuleringen. 

 

Figur 36 Fuzzy, konstant börvärde. 

 

Figur 37 Fuzzy, konstant ärvärde. 

Uppställningen i figur 38 används när fuzzy-regulatorn simuleras mot 

processmodellen. 
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Figur 38 Uppställning vid fuzzy-reglering av process i Simulink. 

4.3.4 Motorstyrning och annan PLC-kod 

PLC-kod simuleras i Siemens Tia portal och Siemens S7-PLCSIM V13. 

Funktionen för motorstyrningen utvärderas på detta vis. För att verifiera 

programmeringen av fuzzy-regulatorn simuleras denna i Siemens ut-

vecklingsmiljö och Matlabs Ruleviewer parallellt, med samma bör- och 

ärvärde in jämförs utsignalerna från PLC-programmet och Ruleviewer.   
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5 Resultat 

5.1 Funktioner 

I kapitlen 5.1.1 och 5.1.2 nedan presenteras resultaten från simuleringar 

och studier av de nya funktionerna ”siktskärm” och ”bränslefyllning”. 

5.1.1 Siktskärm 

PID-reglering 

PID-regulatorns parametrar ställs in genom att använda ”Tune”-funkt-

ionen i Simulinks inställningar för dess PID-regulatorblock. Resultatet 

presenteras i figurerna 39 och 40 nedan. 
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Figur 39 "PID TUNER" automatiska inställningar. 

 

Figur 40 PID-parametrar vid automatisk inställning. 

Dessa parametrar laddas in till regulatorn och en simulering mot pro-

cessen med ett börvärdessteg genomförs, resultatet visas i figur 41 ne-

dan. 
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Figur 41 Börvärdessteg PID-regulator med automatiska inställningar. 

En viss överskjutning (cirka fyra procent) förekommer innan processen 

stabiliserar sig runt det nya börvärdet. I ett försök att minska denna över-

skjutning justeras de automatiska PID-parametrarna manuellt i Simu-

links ”PID TUNER” genom att ändra värdena för ”Response Time” och 

”Transient Behavior”. Resultatet presenteras i figurerna 42 och 43 nedan. 
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Figur 42 "PID TUNER" justering av automatiska inställningar. 

 

Figur 43 PID-parametrar för den justerade automatiska inställningen. 

Dessa nya parametrar laddas in till regulatorn och en simulering mot 

processen med ett börvärdessteg genomförs, resultatet visas i figur 44 

nedan. 
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Figur 44 Börvärdessteg PID-regulator med de justerade automatiska inställningarna. 

En viss överskjutning (knappt två procent) förekommer fortfarande, 

men den är alltså mindre än i det första försöket. 

Fuzzy-reglering 

En fuzzy-regulator (kalla den Fuzzy1) konstrueras med följande (tabell 1) 

intervall för tillhörighetsfunktionerna: 

Tabell 1: Tillhörighetsfunktioner Fuzzy1. 

Börvärde (Insignal) 6–16 bar 

Ärvärde (Insignal) 6–16 bar 

Siktskärm (Utsignal) 5–16 cm 

 

Därefter simuleras denna regulator i Simulink med ett konstant ärvärde 

på 10 bar och med ett börvärdessteg från 10 bar till 16 bar som insignaler. 

Figur 45 visar regulatorns reaktion på börvärdessteget. 
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Figur 45 Fuzzy1, börvärdessteg. 

Figur 46 och 47 nedan visar skärmklipp från verktyget ruleviewer i Si-

mulink där det går att följa tillhörigheternas status och inbördes förhål-

landen enligt reglerna 1 till 9 under simuleringen. 

 

Figur 46 Fuzzy1, börvärdessteg, ruleviewer. 
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Figur 47 Fuzzy1, börvärdessteg, ruleviewer. 

I nästa steg i simuleringen upprepas proceduren ovan med den skillna-

den att börvärdet hålls konstant på 10 bar medans ärvärdet gör ett steg 

från 10 bar till 16 bar. Figur 48 visar regulatorns reaktion på ärvärdesste-

get. 

 

Figur 48 Fuzzy1, ärvärdessteg. 

Figur 49 och 50 nedan visar skärmklipp från verktyget ruleviewer i Si-

mulink där det går att följa tillhörigheternas status och inbördes förhål-

landen enligt reglerna 1 till 9 under simuleringen. 
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Figur 49 Fuzzy1, ärvärdessteg, ruleviewer. 

 

Figur 50 Fuzzy1, ärvärdessteg, ruleviewer. 

Genom att manuellt dra (det röda markörstrecken för insignalerna i ru-

leviewer) insignalernas värden till dess max- respektive minpunkter stu-

deras hur regulatorn uppför sig vid dessa ”extrem”-situationer. 
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Figur 51 Fuzzy1, börvärde-max och ärvärde-min. 

 

Figur 52 Fuzzy1, börvärde-min och ärvärde-max. 

Hittills presenterade simuleringar visar på en fungerande grundfunktion 

för regulatorn. Dock är inte beteendet vid ”extrem”-situationerna (figurer 

51 och 52) önskvärt, där måste siktskärmen följa med till sitt max- respek-

tive minvärde. För att uppnå detta läggs ytterligare två tillhörighetsfunkt-

ioner till regulatorns (från början tre stycken) utsignal, som vardera end-

ast representerar extrempunkterna på utsignalens reglerintervall. Detta 

och justeringar för tillhörighetsfunktionernas intervall leder fram till en 

ny regulator (Fuzzy3) med följande (tabell 2) intervall för tillhörighets-

funktionerna: 
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Tabell 2: Tillhörighetsfunktioner Fuzzy3. 

Börvärde (Insignal) 6–16 bar 

Ärvärde (Insignal) 1–16 bar 

Siktskärm (Utsignal) 8–16 cm 

 

Denna nya regulator simuleras i Simulink med ett konstant ärvärde på 10 

bar och med ett börvärdessteg från 10 bar till 16 bar som insignaler. Figur 

52 visar regulatorns reaktion på börvärdessteget.  

 

 

Figur 53 Fuzzy3, börvärdessteg. 

Figur 54 och 55 nedan visar skärmklipp från verktyget ruleviewer i Si-

mulink där det går att följa tillhörigheternas status och inbördes förhål-

landen enligt reglerna 1 till 9 under simuleringen. 
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Figur 54 Fuzzy3, börvärdessteg, ruleviewer. 

 

Figur 55 Fuzzy3, börvärdessteg, ruleviewer. 

I nästa steg i simuleringen upprepas proceduren ovan med den skillna-

den att börvärdet hålls konstant på 10 bar medans ärvärdet gör ett steg 

från 10 bar till 16 bar. Figur 56 visar regulatorns reaktion på ärvärdesste-

get.  
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Figur 56 Fuzzy3, ärvärdessteg. 

Figur 57 och 58 nedan visar skärmklipp från verktyget ruleviewer i Si-

mulink där det går att följa tillhörigheternas status och inbördes förhål-

landen enligt reglerna 1 till 9 under simuleringen. 
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Figur 57 Fuzzy3, ärvärdessteg, ruleviewer. 

 

Figur 58 Fuzzy3, ärvärdessteg, ruleviewer. 

Genom att manuellt dra (det röda markörstrecken för insignalerna i ru-

leviewer) insignalernas värden till dess max- respektive minpunkter stu-

deras hur regulatorn uppför sig vid dessa ”extrem”-situationer. 



Styrning av värmepanna med PLC 

- Från relästyrning till digital styr-

ning 

Daniel Öström 5 Resultat 

2017-06-09 

 

44 

 

Figur 59 Fuzzy3, börvärde-max och ärvärde-min. 

 

Figur 60 Fuzzy3, börvärde-min och ärvärde-max. 

Simuleringarna för ”Fuzzy3” ger önskad reaktion på ”extrem”-situation-

erna när siktskärmen ställs till sin max- respektive minposition (figurerna 

59 och 60). Reglerintervallen och samspelet mellan tillhörighetsfunktion-

erna fungerar också mer tillfredställande utefter vad som erfarits utav 

processens reglersituation. 

Efter att en fungerande fuzzy-regulator konstruerats enligt ovan simule-

ras regulatorn mot process-modellen med ett börvärdessteg på 0 till 50 

procent. För att studera hur fuzzy-regulatorn uppför sig mot processen i 

jämförelse mot PID-regulatorn sätts alla tillhörighetsfunktioner till ett in-

tervall 0–100 procent. Resultatet av en första simulering visas i figur 61. 
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Figur 61 Börvärdessteg, fuzzy-regulator mot process. 

Simuleringsresultatet visar att regulatorn ”tjuvstartar” innan börvär-

dessteget med ett utgångsläge på 25 procent. Regulatorn kommer bara att 

ge en reglersignal på 0 när ärvärdet är 100 procent och börvärdet 0 pro-

cent, detta fenomen visas i resultaten för simuleringen av Fuzzy3 ovan. 

Regulatorn reagerar dock på börvärdesökningen och processen stabilise-

ras efter en tid (5000-6000s) vid det nya börvärdet. För att öka regulatorns 

hastighet läggs en förstärkning, K, av reglerfelet till reglersignalen enligt 

principen som beskrivs av ekvation (2).  
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Figur 62 Börvärdessteg, förstärkning på 1,5. 

 

Figur 63 Börvärdessteg, förstärkning på 0,7. 

 

Figur 64 Börvärdessteg, förstärkning på 0,4. 
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Med en förstärkning på 1,5 (figur 62) uppstår svängningar runt börvär-

det. En förstärkning på 0,7 (figur 63) ger en viss överskjutning (cirka 3 

procent) och en förstärkning på 0,4 (figur 64) ger en till synes stabil över-

gång till börvärdesnivån.  

 

Figur 65 Fuzzy-regulator med proportionell förstärkning och bestående reglerfel. 

Fortsatta simuleringar med olika börvärdessteg (figur 65 visar ett börvär-

dessteg 25 till 80 procent) visar på att bestående reglerfel kan uppkomma. 

För att få en möjlighet att kunna påverka detta läggs en integrering av 

reglerfelet till reglersignalen (se kapitel 2.5.2). 
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Figur 66 Fuzzy-regulator med proportionell förstärkning och integrerande 

förstärkning. 

I figur 66 används en proportionell förstärkning på 0,9 och en integrat-

ionsförstärkning på 0,0003. I detta fall stiger ärvärdet och stabiliserar sig 

på börvärdesnivån till skillnad från försöket i figur 65. Fuzzy-regulatorn 

har nu ett beteende mer likt PID-regulatorn i figur 44, däremot utan över-

skjutning och genast en stabilare processgång.  
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Figur 67 Fuzzy-regulator med proportionell förstärkning och integrerande 

förstärkning. 

Med ett börvärdessteg på 0 till 50 procent till skillnad mot i föregående 

försöks 25 till 80 procent uppstår en överskjutning med ett kvarstående 

reglerfel hela simuleringstiden ut (figur 67), om än sakta avtagande. Yt-

terligare simuleringar med andra börvärdessteg och varierade förstärk-

ningar ger liknande större eller mindre regleravvikelser åt båda håll om 

börvärdet. 
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Simuleringar för att jämföra den i Matlab konstruerade Fuzzy3 med re-

sultatet av att konvertera regulatorn till PLC-kod utföres och presenteras 

i tabell 3 nedan. Skillnaden i kolumnen längst till höger anger hur mycket 

högre (+) eller lägre (-) PLC-koden ställer siktskärmen i jämförelse med 

Ruleviewer för Fuzzy3 i Matlab. 

Tabell 3: Simuleringsresultat fuzzy, Matlab jämfört med PLC. 

Börvärde Ärvärde Matlab PLC Skillnad 

11,0 8,5 12,0 11,9 -0,1 

7,2 11,9 10,6 10,0 -0,6 

13,8 4,3 13,0 13,7 +0,7 

15,3 13,6 13,1 12,9 -0,2 

7,1 4,1 11,3 11,4 +0,1 

16,0 1,0 16,0 16,0 0,0 

6,0 16,0 8,0 8,0 0,0 

  

Motorstyrning 

Nedan visas simuleringsresultat för motorstyrningen i Tia Portal. I figur 

68 ligger ärvärdet för siktskärmen under börvärdesintervallet och motorn 

går uppåt. 

 

Figur 68 Motor upp. 

I figur 69 ligger ärvärdet för siktskärmen över börvärdesintervallet och 

motorn går nedåt. 
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Figur 69 Motor ner. 

I figur 70 ligger ärvärdet för siktskärmen inom börvärdesintervallet och 

motorn indikeras vara i position. 

 

Figur 70 Motor i position. 

 

5.1.2 Bränslefyllning 

Autentisering 

I tabell 4 nedan presenteras en enklare jämförelse mellan de olika lös-

ningsalternativen. 

Tabell 4: Autentiseringslösningar – jämförelse [19]. 

Lösning Ungefärligt prisintervall Kommentar 

Nyckelbrytare 40-1100 sek Säkerhet varierar med 

pris. 

RFID 500-1300 sek Kräver programmering. 

Kod 700-1800 sek Kräver programmering 

av PLC och kommuni-

kation med PLC. 

En nyckelbrytare kan antingen få aktivera en ingång på PLC:n som i sin 

tur aktiverar styrfunktionerna. Det andra alternativet är att nyckelbryta-

ren fungerar som just en brytare som bryter strömmen till övriga manö-
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verdon. Robustare konstruktion och större nyckelsäkerhet (mer avance-

rade nycklar) följer med ett högre pris. De enklare varianterna består i 

standardnycklar. [19] 

Samma alternativ för aktivering av styrningen gäller för RFID-lösningen 

som för nyckelbrytaren. RFID-läsarna kräver programmering för att ge 

RFID-taggarna behörighet och en egen inbyggnad som är tillgänglig för 

chauffören. [19] 

Med ett tangentbord för kodinmatning krävs kommunikation med PLC 

för kodverifiering och start av styrfunktioner. Det förekommer tåliga lös-

ningar med 4 till 16 tangenter. [19] 

5.2 Principschema över värmepannan 

En översiktsbild över systemet ritas upp enligt figur 71 (se Bilaga B: Skiss, 

för bild i större format). Denna är utformad så att den lämpar sig att delas 

i tre delar (respektive del presenteras längre ned). Text från de gamla bil-

derna har förts över till den nya. Däremot inga av de larm- och driftindi-

keringar som fanns på den gamla tavlan. Dessa förväntas få en annan, 

ännu oklar, visualisering när hela systemet är konverterat till digital styr-

ning och implementeras i SCADA-systemet.  

 

Figur 71 Översikt, hela systemet. 

För bild 1 (figur 72), bränslehantering, inkluderar ingen större föränd-

ring jämfört med den gamla bilden. Den är något mer kompakt för att 

de tre bilderna inbördes ska likna varandra i storlek.   
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Figur 72 Bränslehantering. 

I bild 2 (figur 73), värmepanna, har några uppdateringar gjorts. Dels har 

ytterligare en ask-skruv lagts till på grund av att en sådan har tillkom-

mit i realiteten sedan de gamla bilderna ritades. Dels så har själva vär-

mepannan och rökgasledningen fått en annan uppbyggnad. Detta för att 

bilden ska få en utformning som tillåter att den delas i tre till storleken 

liknande delar.   

 

Figur 73 Värmepannan. 

I bild 3 (figur 74), ask- och rökgashantering, är det främst mindre juste-

ringar i dimensioner och utformning av delar som gjorts för att skapa en 

något mer kompakt bild.  
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Figur 74 Ask- och rökgashantering 
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6 Diskussion 

Digitalisering av styrning – fördelar och nackdelar 

Den första punkten i målformuleringen för arbetet, att studera för- och 

nackdelar med digital styrning jämfört med analog styrning av värme-

pannan, har behandlats i teoridelen under kapitel 2.1. Tyckas kan att för-

delarna med en digital styrning blir tydliga ju mer ämnet studeras. En 

relästyrning kan vara ett enkelt och kostnadseffektivt alternativ att ta till 

för enskilda enkla styrfunktioner i en omgivning där infrastrukturen för 

digital styrning inte finns lätt tillgänglig. För större mer komplexa pro-

cesser som de på kraftvärmeverket är det dock i längden svårt att se för-

delarna med relästyrningar och analog övervakning, allra helst som stora 

delar av kraftvärmeverket redan i dagsläget är digitaliserat. Möjlighet-

erna till loggning av driftdata och effektiv larmhantering talar starkt till 

den digitaliserade styrningens fördel. Vidare premieras övergången till 

digital styrning av värmepannan av det faktum att det övriga kraftverket 

är digitaliserat, detta ger en enhetlighet för styrsystemet och allt kan dess-

utom implementeras i SCADA-systemet. Platschefen på kraftvärmever-

ket har också nämnt under arbetets gång att det börjar bli svårt att få tag 

på reservdelar till det gamla systemet, vilket också är en stark nackdel. 

Siktskärm 

Reglering av siktskärmens höjd är en av två möjliga nya funktioner som 

har studerats. PID-regleringen har under simuleringarna fungerat som 

förväntat. Användning av de automatiska inställningarna, som använts 

för simuleringarna, är även för en eventuell praktisk implementering den 

metod som troligen bör användas i utgångsläget. Det finns kompetens på 

värmekraftverket vad gället PID-reglering, så med drifterfarenhet av re-

gleringen torde de automatiska PID-parametrarna gå att optimera. Som 

alternativ till den konventionella PID-regleringen har en egenkonstrue-

rad fuzzy-regulator studerats. Utfallet av dess funktion har dock visat sig 

vara svårbedömt såhär långt och vidare utredning ryms inte inom detta 

arbete, mycket på grund av den osäkra modelleringen av processen. Ju-

steringar av dess tillhörighetsfunktioner och eventuellt också regelupp-

sättning av erfaren driftpersonal som tillåts studera regulatorns uppfö-

rande under skarp drift kan troligen öka dess prestanda. I och med att 

den proproportionella och integrerande förstärkningen av reglerfelet 
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läggs till regulatorn ökar möjligheterna att få fram en effektiv fuzzy-re-

gulator. En fuzzy-regulator har, som påpekats i kapitel 2.6, för vissa pro-

cesser potential att överträffa PID-regulatorn i effektivitet. Tendenser till 

stabila och snabba svar har påvisats i simuleringarna och med vidare ju-

steringar finns möjligheter med fuzzy-regulatorn för framtiden. I PLC-

programkoden för den egenkonstruerade, fungerande, fuzzy-regulatorn 

sparas inställningsparametrar i minnen som enkelt kan göras tillgängliga 

i en eventuell SCADA-implementering (se ”Bilaga A: PLC-kod, Fuzzy” 

för exempel). Fuzzy-regulatorns intuitiva handhavande och inställning, 

jämfört med PID-regulatorn som kräver mer matematiska kunskaper, är 

till dess fördel. PLC-koden som skrivits för detta projekt tillåter att ope-

ratören växlar mellan PID-reglering och fuzzy-reglering. Denna valmöj-

lighet går också enkelt att plocka bort vid behov.     

Bränslefyllning 

Någon närmare analys av styrning för de separata delarna i bränslehan-

teringen görs inte, se kapitel 4.1.2.  

Området för värmekraftverket är inhägnat. ”Pojkstreck” eller medvetet 

sabotage är två möjliga motiv till att ställa om bränslematning på obe-

mannad tid. Risken för att detta ska ske kan troligen betraktas som ganska 

låg. En larmfunktion, till exempel larm efter att omslaget har varat en viss 

tid utan ha blivit återställt, kopplad till jourhavande operatörs handenhet 

(de har en sådan för viss drift och larmövervakning på distans) kan 

minska riskerna ytterligare. Därför föredras lösningen med en nyckelbry-

tare som bryter strömmen till styrfunktionens manöverdon på grund av 

dess enkelhet och lägre prisnivå.  

Principschema över värmepannan 

Målet angående upprättandet av ett principschema (översiktbild) av vär-

mepannan är uppnått. Efter visuella studier av värmepannan och de be-

fintliga översiktsbilderna och diskussioner med personal har endast 

smärre förändringar skett. En uppdelning av översiktsbilden i tre sepa-

rata delar har också verkställts. 
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6.1 Sociala aspekter 

Att värmepannan fungerar utan störningar när den är i drift är av yttersta 

vikt för kraftbolagets fjärrvärmekunder och deras värmebehov. Även om 

värmepannan som behandlas i detta arbete inte är kraftvärmeverkets pri-

mära värmekälla så fyller den en viktig funktion som reservpanna. Vid 

planerade driftstopp eller haveri på den primära kraftvärmepannan och 

under kalla vinterdagar måste den kunna tas i bruk med kort varsel och 

med störningsfri drift för att SHE AB ska kunna fortsätta leverera tillräck-

lig värmeeffekt för fjärrvärmenätets behov. En väl fungerande styrning 

av värmepannan bidrar också positivt till den totala fysiska säkerheten 

vid drift i kraftvärmeverkets närområde med avseende på rökgaser och 

explosionsrisk. 

6.2 Etiska aspekter 

Regleringen av siktskärmens höjd har ett direkt inflytande över värme-

pannans bränsleutnyttjande. Med för mycket bränsle i värmepannan vid 

en given driftsituation passerar oförbränt bränsle pannan och följer med 

askan ut. Bränsle som oförbränt passerar värmepannan är oförsvarbart ur 

både ett ekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv. Givet är att rök-

gasreningen, som också hänger ihop med en effektiv förbränningspro-

cess, måste fungera effektivt med hänsyn till miljöpåverkan både lokalt 

och globalt.  
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7 Slutsatser  

Digitalisering av styrning – fördelar och nackdelar 

Fördelarna med digital styrning för en större komplex process som kraft-

värmeverket och värmepannan är stora i jämförelse med relästyrning. De 

kanske största enskilda fördelarna är den enklare övervakningen med 

större automatiseringsgrad av larmhantering och loggningsmöjlighet-

erna av driftdata. Flexibiliteten avseende omkonstruktion och uppdate-

ring av funktioner är en annan stor fördel. 

Siktskärm 

En automatisering av siktskärmens höjdinställning bör ske vid ombygg-

nationen av värmepannans styrning. Resultatet av detta arbete och det 

faktum att driftpersonalen har stor erfarenhet av PID-reglering talar till 

just PID-regulatorns starka fördel gentemot alternativet, fuzzy-regula-

torn, i dagsläget. 

Bränslefyllning 

Styrfunktionerna för bränslehanteringen implementeras med fördel när 

den fullständiga digitaliseringen sker. För autentisering av chaufförens 

behörighet är en nyckelbrytare det enkla och billiga alternativet som även 

borde vara tillräckligt ur säkerhetssynpunkt. 

Principschema över värmepannan 

Den framtagna översiktsbilden kan fungera som underlag vid implemen-

tering av värmepannan i SCADA-systemet. Lämpliga eventuella anime-

ringar, larmövervakning och styr- och reglerfunktioner läggs sedan in 

tillsammans med översiktsbilden. 

7.1 Framtida arbete 

Intressant vore att utreda principen för fuzzy-reglering vidare då dessa 

verkar ha potential i konkurrensen med andra regulatortyper. Vidare stu-

dier som visar vilka processer den lämpar sig för vore önskvärt. Forsk-

ning angående detta förekommer, främst för enskilda typer av processer, 
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men det finns många typer av processer med varierande processdyna-

mik. Även variationsmöjligheterna för en fuzzy-regulators konstruktion 

är många, till exempel: typer av och antal tillhörighetsfunktioner, meto-

der för viktning av utsignalen och kombinationer med PID-reglering.  
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Bilaga A: PLC-kod, Fuzzy 

  

I ett funktionsblock kallat fuzzifiering tar fuzzy-regulatorn in insigna-

lerna och beräknar vilka tillhörighetsfunktioner som ska användas och 

deras respektive tillhörighetsgrad.  
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Därefter anropas funktionsblocket FuzzyRegler som utefter insignalernas 

tillhörigheter avgör vilka regler som uppfylls och hur stor påverkan 

denna regel ska ha på utsignalen. 
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Sista steget i fuzzy-regulatorn består i funktionsblocket DeFuzzifiering. 

Inledningsvis viktas kombinationen av gällande regler samman i flera 

steg för att bestämma utsignalens tillhörighetsfunktioner. 
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Därefter beräknas tänkta punkter på den graf som bildas av utsignalens 

tillhörighetsfunktioner tillsammans. 

 

Slutligen viktas dessa punkter samman (centroiden beräknas) för att be-

stämma utsignalens (reglersignalen) storlek.  
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Bilaga B: Skiss 

 


