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Sammanfattning 
Hydrauliska testbänkar används för att testa nya och reparerade hydra-
ulventiler och pumpar för att utvärdera deras uthållighet vad gäller tid 
och tryck. Testbänkar består vanligen av sensorer och mätare som 
operatören övervakar. Detta arbete behandlar ett diagnostiseringspro-
gram för en hydraulisk testbänk med avseende på dess flödesmätare. 
Den testbänk som behandlas är en hydraulisk testbänk med tillhörande 
hydraul aggregat inklusive sju flödesmätare. Testbänken har även ett 
tillhörande HMI. HMI:t har en inbyggd PLC och är av modellen Beijer 
iX T12B-SM. Målet är att designa ett diagnostiseringsprogram som 
varnar operatören när flödesmätarnas värden inte befinner sig inom den 
toleransnivå som önskas. Metoden för att konstruera ett diagnostise-
ringsprogram har fyra faser där den första fasen är att utföra en littera-
turstudie gällande de faktorer som kan ha en inverkan på utformningen 
av diagnostiseringen. Faktorerna innefattar metoder för diagnostisering, 
utformningen av ett HMI och förväntningar på de flödesmätare som 
studeras. I den andra fasen utförs mätningar på flödesgivarna som 
ligger till grund för fas tre. Tredje fasen består i att programmera dia-
gnostiseringsprogrammet. Den fjärde fasen går ut på att programmera 
visualiseringen av diagnosticeringen. Efter mätningar med flödesgivar-
na visar det sig att de har den toleransnivå som tillverkaren har utlovat. 
Vissa problem uppstår i samband med mätningarna då en pump inte 
fungerar som tänkt samt att en flödesmätare har lägre värden än förvän-
tat. Diagnostiseringsprogrammet tillsammans med HMI:t motsvarar det 
syftet som finns med arbetet och larmar operatören som förväntat. För 
framtiden skulle det vara intressant att vidareutveckla diagnostisering-
en så att alla aktuella flödesmätare jämför sina värden med varandra 
och larmar när fel uppstår.  

Nyckelord: Hydraulisk testbänk, Flödesmätare, PLC, HMI. 
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Abstract 
Hydraulic test benches are used to test new and repaired hydraulic 
valves and pumps to evaluate their durability in terms of time and 
pressure. Test benches usually consist of sensors and meters monitored 
by the operator. This work deals with a diagnostic program for a 
hydraulic test bench with respect to its flow meters. The test bench being 
treated is a hydraulic test bench with associated hydraulic units 
including seven flow meters. The test bench also has an associated HMI. 
The HMI has a built-in PLC and is of the Beijer iX T12B-SM model. The 
goal is to design a diagnostic program that warns the operator when the 
flowmeters values are not within the desired tolerance level. The 
method of constructing a diagnostic program has four phases where the 
first phase is to carry out a literary study on the factors that may affect 
the design of the diagnosis. The factors include methods of diagnosis, 
the design of an HMI and expectations of the flow meters studied. In the 
second phase, measurements were made on the flow sensors that 
underlie phase three. The third phase consists of programming the 
diagnosis program. The fourth phase is about programming the 
visualization of the diagnosis. After measurements with the flow 
sensors, they show that they have the tolerance level promised by the 
manufacturer. Some problems arise in connection with the 
measurements as a pump does not work properly and that a flow meter 
has lower values than expected. The diagnostic program together with 
the HMI complies with the purpose of the work and alarms the operator 
as expected. For the future, it would be interesting to further develop 
diagnostics such that all current flowmeters compare their values to 
each other and alert when errors occur. 
 
Keywords: Hydraulic testbench, Flowmeter, PLC, HMI. 
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1 Introduktion 
Denna rapport behandlar ett diagnostiseringsprogram för flödesmätare 
i en testbänk inom hydraulik samt utformning av ett tillhörande HMI 
(Human-Machine Interface) för visualisering av diagnostiseringen. Det 
arbete som utförs under detta examensarbete är en del av 
framställningen av testbänken. Arbetet utförs hos System Control 
Sweden AB i Härnösand. I stycke 1.1 redogörs för bakgrund och 
problemmotivering. Stycke 1.2 tar upp det övergripande syftet med 
arbetet och stycke 1.3 behandlar arbetets avgränsningar. Den detaljerade 
problemformuleringen presenteras i stycke 1.4. 
 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 
Hydrauliska testbänkar har många användningsområden. De kan till 
exempel testa nya eller reparerade hydraulventiler och pumpar samt 
utnyttjas för att testa uthållighet vad gäller tid och tryck hos hydraulisk 
utrustning. Vanligtvis så består testbänkar av flera sensorer och mätare 
som en operatör iakttar och grundar sina bedömningar på. Detta är inte 
effektivt eller noggrant och kan leda till fel. [1] Därför används automa-
tiska system med givare för att övervaka testbänken.  

För att veta storleken på flödet som passerar i ett hydrauliskt system så 
används flödesgivare. Det finns en rad olika flödesgivare på marknaden 
idag och de har olika mätmetoder och olika noggrannhet.  

Testbänken som denna rapport behandlar är nyproducerad och är 
under konstruktion när detta examensarbete utförs. Testbänken är 
konstruerad för att testa hydraulisk olja som flödar genom den hydra-
ulventil som undersöks. Testbänken gör det möjligt att testa hydraul-
ventiler som har olika utformningar.  

Testbänkens konstruktion möjliggör att flödet alltid passerar minst tre 
stycken flödesgivare. På grund av denna lösning kan jämförelse mellan 
mätarna uppmätta värde göras och därmed kan avvikande mätvärden 
upptäckas. Operatören till den gamla testbänken har inte tillgång till ett 
diagnostiseringsprogram som kan varna när variationer mellan flödes-
mätarna uppstår. För att upptäcka dessa variationer bör operatören vara 
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uppmärksam och även ha god kännedom om testbänken för att upp-
täcka om en givare inte stämmer överens med resterande. Ett diagnosti-
seringsprogram skulle underlätta för operatören och ge kunskap om var 
i processen fel har uppstått. 

1.2 Övergripande syfte 
Syftet med detta arbete är att samla in data om flödesgivarna genom att 
göra tester och kontrollera vilken noggrannhet de har. Ett diagnostise-
ringsprogram utformas och jämför givarnas värden mot den uppmätta 
toleransnivån. Programmet ska jämföra de olika givarna med varandra 
och upptäcka när fel uppstår. Ett HMI som synliggör flödesgivarnas 
värden samt varnar när felen uppstår programmeras. 

1.3 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till att studera två olika flödesgivare. Den ena 
sortens flödesmätare är av typen Kracht Kugghjulsmätare VC 0,2. Den 
andra sortens flödesmätare är av typen Hydac electronic flow rate 
transmitter. 

Programmeringen av diagnostiseringsprogrammet sker i programmet 
Codesys V3.5. HMI programmeras i programmet ix developer 2.20 och 
visualiseras i en Beijer X2 Motion 12, med inbyggd PLC (programmable 
logic controller) och motion-controller för servo.  
 

1.4 Detaljerad problemformulering 
Målet med undersökningen är att besvara följande frågeställningar: 

Vilken noggrannhet har de undersökta flödesmätarna? 

Vad skiljer sig mellan de olika flödesmätarna? 

På vilka sätt kan en diagnostisering för flödesmätarna utformas och 
implementeras i detta arbete? 

Hur bör ett HMI som visualiserar flödesmätarnas prestation utformas?  
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2 Teori 
Kapitlet behandlar nödvändiga begrepp som behövs för att kunna förstå 
arbetets alla delar. Det behandlar även komponenterna som undersöks i 
utredningen samt de program som används för att programmera den 
kod som ska jämföra givarna samt visualisera deras status. I stycke 2.1 
redogörs det för grundläggande fakta om PLC och i stycke 2.1.2 och 
2.1.3 behandlas de specifika hårdvaror och mjukvaror som används i 
detta arbete. I stycket 2.1.1 delges information om IEC standarden för 
programmering. HMI behandlas i stycke 2.2. Testbänken som används i 
arbetet finns det information om i stycke 2.3. Stycke 2.4 ger allmänna 
fakta om sensorer och efterföljande stycken tar upp de specifika senso-
rerna som används i den aktuella testbänken.   

2.1 PLC 
Programmable Logic Controller förkortat PLC, eller på svenska översatt 
till programmerbart styrsystem är en dator med hårdvara och mjukvara 
utformad för att klara av den industriella miljön. I industrin förekom-
mer bland annat störningar från magnetiska och elektriska fält samt 
vibrationer och fukt som PLC:n bör klara av. Systemet har till uppgift att 
reglera och styra en industriell process. [2] [3]  
 
Ett PLC system består av flera delar som har olika uppgifter. En av 
PLC:ns delar är en CPU (Central Processing Unit) eller centralenhet som 
är PLC:ns hjärnan. Den består av ett mikrokontrollkort och är kopplad 
till en programmeringsenhet där systemet kan programmeras, ändras, 
övervakas och felsökas. Programmeringen sparas i en minnesenhet på 
ett ROM-minne som är ett långtidsminne. Den programmerade koden 
sparas även om anläggningen skulle råka ut för ett strömavbrott. [4] [5]  
Programmeringen av kod till PLC:n genomförs oftast på en dator men 
det går även att använda en handhållen anordning. Datorn behöver inte 
vara uppkopplad till PLC:n när koden skrivs eller när PLC:t kör pro-
grammet, dock så är en koppling nödvändig när programmet ska tankas 
över till PLC:t. Det programmerbara styrsystemet har analoga och 
digitala ingångar som är kopplade till sensorer, knappar och strömbry-
tare för att kunna övervaka vad som sker i systemet. PLC:t kan också 
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vara kopplat till ett HMI där till exempel en knapp på skärmen är kopp-
lad till en ingång hos det programmerbara styrsystemet. Det finns även 
analoga och digitala utgångar som kan vara kopplade till pumpar, 
motorer, reläer, ventiler, displayer och spolar. En digital signal används 
som en strömbrytare, det vill säga som en signal med två lägen. De två 
lägena är av eller på, noll eller ett. De analoga signalerna skickar en 
oavbruten spänning mellan två värden som sedan kan översättas till 
olika enheter. Exempel på dessa enheter är procent, volym, temperatur 
eller tid. Om systemet har fler enheter som ska läsas av eller styras och 
därmed fler in- och utgångar än vad som får plats på centralenheten så 
kan en expansionsenhet läggas till. På den enheten kan extra in- och 
utgångar läggas till. Systemet består även av en enhet som har hand om 
strömförsörjningen. På större system är denna enhet en separat del och 
på mindre enheter är den integrerad. Det är vanligt att PLC:n opererar 
på 24 volt DC (direct currency) eller 220/230 volt AC (alternating 
currency).  [6] [7] [8] [9] 
 

2.1.1 IEC 61131-3 standard för programmeringsspråk 

IEC (International Electrotechnical Commission) är en organisation som 
framställer och publicerar standards för alla elektriska, elektroniska och 
tillhörande teknologier där även styrsystem ingår. IEC:s standard in-
kluderar de fem vanligaste programmeringsspråken för programmering 
av styrsystem. Dessa är Function Block Diagram (FBD), Instruction List 
(IL), Ladder Diagram (LD), Sequential Function Chart (SFC) och Struc-
tured Text (ST). [10] 

2.1.2 Codesys 

Det program som används för att programmera PLC:n heter Codesys 
och är av versionen 3.5. Codesys är ett program som är kompatibelt med 
flera olika PLC:s och fältbussystem. Codesys har ett integrerat visuali-
seringsverktyg men är även kompatibelt med andra program för visua-
lisering för till exempel HMI och SCADA. [11] 

Codesys använder sig av de fem programmeringsspråken som ingår i 
IEC standarden men har även tillgång till språket CFC (Continues 
Function Chart) som inte ingår i standarden. CFC kan ses som en ut-
byggnad av FBD. Med CFC programmering ges den som programmerar 
större möjlighet än i FBD att fritt placera ut de boxar som ska användas i 
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funktionen och även göra feedback loopar utan att använda sig av 
mellansteg. [12] 

 

2.1.3 Beijer ix Developer 

Programmeringen av visualiseringen sker i programmet Beijer iX Deve-
loper av versionen 2.20. Själva visualiseringen sker på en Beijer X2 
Motion 12 skärm med inbyggd PLC-controller och motion-controller för 
servo. Under examensarbetet har en Beijer iX T12B-SM skärm som visas 
i figur 1 använts på grund av att X2 Motion 12 skärmen inte har levere-
rats. De båda skärmarna fungerar snarlikt varandra. De är skärmar med 
en skärmstorlek på 12 tum för iX T12B-SM varianten och 12,1 tum för X2 
Motion 12 varianten. Båda har en upplösning på 1280 x 800 pixlar. [13] 
[14]  

Mjukvaran ger möjlighet att visualisera och interagera med de grund-
läggande funktionerna som till exempel knappar, strömbrytare, lampor 
och mätvärden. Det går att lägga till skärmar för alarm med historik, 
data loggning, grafer, användarkonto, olika språk och figurer med 
varierande dynamik. [15] 

 

Figur 1: Visar en Beijer iX T12B-SM skärm. På skärmen syns bilden för hydraulag-
gregatet. 
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2.2 HMI 
HMI betyder human machine interface och på svenska heter det männi-
ska-dator gränssnitt och är det gränssnitt där den mänskliga operatören 
och maskinen interagerar. Ett exempel på utformning av HMI finns i 
figur 2. Den HMI-bilden är framtagen i detta examensarbete och visar 
hydraulaggregatet där flödesmätarna sitter. Det finns många använd-
ningar för HMI lösningar och HMI används till exempel inom industri, 
fordon, fartyg och robotar. Genom interaktionen kan operatören få 
information om systemet samt mata in information till systemet. HMI:t 
möjliggör att operatören kan monitorera, kontrollera och diagnostisera 
det systemet som används.  [16]   

 

Figur 2: Översiktsbild över hydralaggregatet. På bilden syns bland annat de sju 
flödesgivarna med mätvärde.  

2.2.1 Människans interaction med maskiner 

För att förklara interaktionen mellan människa och maskin har en mo-
dell tagits fram. Den modellen delar upp interaktion i sex nivåer. Tre 
nivåer för människans interaktion med maskinen och tre för motsatt 
interaktion. Maskinens sida är uppdelad i nivåerna för skärm, CPU och 
I/O (input/output). Hos människan är nivåerna indelade i människans 
sinnen, kognitiv förmåga och koordination. [16] 
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Människans kognitiva förmåga eller hur människan tänker är i sin tur 
indelad i tre undernivåer. En kunskapsbaserad nivå, en skicklighetsba-
serad nivå och en regelbaserad nivå. [17] [18] Genom att använda en 
kunskapsbaserad lösningsmetod kan operatören göra medvetna val 
baserat på kunskaper om processen. Operatören känner igen mönster 
och vet vad en viss sorts input kan ha för konsekvenser för resultatet 
hos den specifika maskinen. Genom att använda sig av denna lösnings-
metod kan operatören tolka sensorernas värden, förutse kommande 
händelser, hitta orsaken till fel och därefter ta beslut om vad som bör 
göras. För en operatör som inte är familjär med systemet är denna 
metod tidskrävande, laborativ och intensiv. Om operatören känner 
systemet väl kan metoden vara användbar när nya problem uppstår. 
När en regelbaserad lösningsmetod används löser operatören uppgifter 
medvetet och relaterar processens situation med färdiga lösningar. Med 
en skicklighetsbaserad metod agerar operatören utifrån sina kunskaper 
om systemet och löser problem. Det kan handla om problem som opera-
tören har stött på tidigare. De två sistnämnda metoderna utförs ofta 
utan att operatören behöver använda sin mentala förmåga och kräver 
mindre av operatören än med den kunskapsbaserade metoden. [18] 

Dagligt långvarigt arbete med bildskärmar kan medföra hälsoproblem. 
Inte bara fysiskt som till exempel med besvär med nacke och axlar utan 
också stressrelaterade besvär. De stressrelaterade besvären kan bero på 
dålig utformning av systemet eller bristfälligt stöd till användaren av 
systemet. Om dessa problem fortsätter under en lång tid kan besvär som 
magproblem, svårigheter att sova, trötthet och muskelspänning uppstå. 
[19] Exempel på faktorer som kan framkalla dessa symtom är informat-
ionsöverflöd och teknikproblem. Får operatören mer information än vad 
som är hanterbart eller om informationen är svår att förstå kan stress-
fyllda situationer uppstå. Om informationen inte är tillräckligt pedago-
gisk kan det ha samma effekt. Stress kan också framkallas om oplane-
rade stopp i arbetet sker eller om svarstiden från maskinen dröjer. [20] 
Om operatören inte känner till systemet och är osäker på vad det är till 
för eller om man anser att det inte fungerar som tänkt så kan det resul-
tera i att systemet inte används på tänkt sätt. [21]  

När ett HMI utformas är det nödvändigt att tänka på att det ska vara 
användbart för användaren. Med det menas att operatören ska kunna 
uppnå sina mål på ett effektivt, ändamålsenligt och tillfredsställande 
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sätt.  [22] Systemet bör vara organiserat på ett användbart sätt med 
tydlighet och på ett konsekvent sätt så att användaren känner igen sig. 
Det kan göras genom att samla relaterade objekt tillsammans och sepa-
rera objekt och information som inte hör ihop. Detta tillhör den övergri-
pande arkitekturen av HMI:t. Systemet bör kommunicera med operatö-
ren på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Systemets språk bör vara an-
passat till ett språk som operatören behärskar. Systemet ska även an-
vända sig av meningsfulla genvägar. Alla nödvändiga verktyg ska 
finnas tillgängliga för den uppgiften som utförs. Systemet ska ge använ-
daren information om läget i processen ändras som till exempel om fel 
uppstår. [23]  

2.3 Sensorer 
Sensorer kan användas för att mäta fysiska variationer inom olika om-
råden. Sensorer kan användas till bland annat att mäta förflyttning, 
kraft, fart, tryck, temperatur, acceleration, fluid flöde, vätskenivå och 
närvaro. Sensorer kan vara en del i ett nätverk eller verka självständigt. 
Gemensamt är att de detekterar en signal eller en retning och omvandlar 
det till en mätbar storhet. Flera faktorer spelar roll vid val av sensor. 
Vad det är som ska mätas har störst inverkan och därefter påverkar 
kostnad och sensorns tillförlitlighet samt noggrannhet. Andra faktorer 
som har betydelse kan vara om mätningen behöver göras på plats eller 
på distans, om mätresultatet behövs direkt eller ska användas vid senare 
tillfälle. Detta beror på vilken miljö sensorn ska användas i och det kan 
variera beroende på förutsättningar i omgivningen. Förutsättningar som 
kan påverka kan till exempel vara högt eller lågt tryck eller temperatur 
och även om sensorn ska användas inom- eller utomhus.  [24] 

Sensorer används för att både samla in data och för att med hjälp av 
inhämtad data reglera processer. En och samma sensor kan användas 
för att utför båda dessa uppgifter. När sensorer används för att styra en 
process så används den detekterade signalen som indata i ett styrsy-
stem. Indatat bearbetas och resultatet ger sedan en styrsignal till en 
enhet som reglerar det som har detekterats. [25] Det kan till exempel 
handla om oljeflöde i ett rör som behöver detekteras, varpå informat-
ionen behandlas och därefter antingen öka eller sänka flödet i röret med 
hjälp av en ventil.   
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2.4 Flödesmätning 
Flöde är en kontinuerlig strömning av en fluid. Fluiden kan till exempel 
vara i form av en gas eller en vätska. Flödet kan mätas på olika sätt. 
Mätningar kan göras med hänsyn på flödets volym, hastighet eller 
massa och vikt. Flödets komplexitet kan göra det svårt att utföra mät-
ningar i ett rör. Det är viktigt att flödet är stadigt och att det inte finns 
luftbubblor i röret.  

När fluidens hastighet ska bestämmas mäts den distans som fluiden har 
tillryggalagt sig under en viss tid upp och kan anges i meter per sekund. 
När volymen av flödet ska studeras så mäts den kvantitet av fluiden 
som passerar en viss punkt under en specifik tid och kan anges i liter per 
sekund. Massan som passerar en punkt under en viss uppmätt tid blir 
massflödet för fluiden och kan anges i kilogram per sekund.  

Det går även att räkna ut parametrarna med hjälp av varandra om all 
nödvändig information finns tillgänglig. Till exempel kan fluidens 
volymflöde räknas ut med fluidens hastighet i röret tillsammans med 
rörets radie. Om fluidens massa söks kan den räknas ut om volymflödet 
och densiteten hos fluiden är känd. Fluidens volymflöde kan räknas ut 
om hastigheten hos fluiden och rörets tvärsnittsarea är kända. [26]     

Det finns flera olika sorters flödesmätare som mäter hastigheten hos 
fluiden. Det kan till exempel göras med en flödesgivare som komprime-
rar rörets diameter och mäter trycket före, vid eller efter komprimering-
en. Om måtten på röret och kompressionen är kända så går det att räkna 
ut både hastigheten och volymflödet hos fluiden. [27]  

Ett annat sätt att mäta hastigheten är med en svävkroppsmätare. I en 
svävkroppsmätare finns en svävkropp som lyfts när ett ständigt flöde 
flyter genom mätaren. Vikten på svävkroppen är proportionell mot 
fluidens flöde och vid stadigt flöde kan då svävkroppens position läsas 
av. Svävkroppens position i mätaren motsvarar storleken på flödet. [28] 

Ett tredje sätt att mäta hastigheten hos en fluid är att använda en mätare 
som inte behöver vara i direkt kontakt med fluiden. Då används en 
elektromagnetisk flödesmätare. Där fungerar fluiden som en elektrisk 
konduktor och den inducerade spänningen är proportionell mot flödet. 
Snabbare flöde ger högre spänning. [29] 



Hydraulisk testbänk  -  
Automatiserad diagnostik av 
flödesgivare i hydraulisk testbänk  
Andreas Brundin 

2 Teori 
2017-07-05 

 

10 

Massflödet går att mäta med en gravimetrisk tank. Denna metod funge-
rar som en våg. På ena sidan finns tanken som fylls på med flödet och 
på den andra sidan finns vikter. Massflödet beräknas genom att mäta 
upp den tid det tar att fylla upp tanken tills den kommer i jämvikt med 
vikterna. [30] 

Volymflöde kan mätas på olika sätt och ett av sätten är att låta flödet 
passera en spiralformad skruvmätare. Den består av två skruvar som är 
inne i ett rör. När fluiden passerar skruvmätaren så roterar skruvarna 
och på skaftet av en av skruvarna sitter en magnet som roterar med 
skruven med en spole placerad ovanför magneten. Varje gång magneten 
passerar spolen så induceras en spänningspuls till spolen. Räknandet av 
pulser tillsammans med vetskapen om mängden fluid som ryms i mäta-
ren per puls ger volymflödet.  

Roterande lobmätare är en mätare som består av en kammare med två 
lober som rör sig synkroniserat när flödet passerar mätaren. Genom att 
veta hur mycket volym som ryms i kammaren och räkna varven som 
loberna roterar så kan volymflödet bestämmas. [31] 

Paddelhjulsmätare är ännu ett sätt att mäta volymflödet på. Med en 
paddelhjulsmätare så leds flödet in i ett avsmalnande rör och flödet 
bildar en jetstråle som skjuter på ett hjul som roterar i en kammare. 
Volymen som ryms mellan varje paddel i hjulet tillsammans med varv-
räkning bestämmer volymflödet. Denna metod kan medföra viss tryck-
förlust. [30] 

I en turbinmätare så strömmar flödet genom ett rör och inne i röret sitter 
en turbin som roterar när fluiden passerar. På ett av rotorbladen sitter 
en magnet som passerar en spole som sitter på det omgivande röret. 
Varje gång magneten passerar spolen induceras en spänning i spolen 
och pulserna och därmed hastigheten eller volymen kan beräknas. 
Dessa mätare kan göra så att fluiden förlorar ett visst tryck. Mätare av 
den här sorten går att tillverka i varierande skala beroende på vilket 
behov som finns. Stora turbinmätare kan mäta flöde på flera hundra 
liter per sekund och mindre mätare som mäter en bråkdel av en liter per 
sekund. [30] 
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2.4.1 Hydac electronic flow rate transmitter EVS 3100 

Testbänken har sex stycken Hydac EVS 3100 flödesgivare som visas i 
figur 3. Givarna är turbinmätare och hastigheten som turbinhjulet rote-
rar omvandlas till en analog signal mellan fyra och tjugo mA. Två hål på 
mätarens ovansida möjliggör anslutning av tryck och temperaturmä-
tare. Mätområde är mellan 1,2 och 20 l/min under ett arbetstryck på upp 
till 400 bar. Mätaren har en mätavvikelse på ≤ 2%. [32] 

Kalibreringsprotokoll för vardera mätare visar att de har ett maximalt 
fel på mellan 1,398% till 1,495%. 

 

Figur 3: Hydac electronic flow rate transmitter EVS 3100.  
 

2.4.2 Kracht Kugghjulsmätare VC 0,2 

Figur 4 visar den andra sortens flödesgivare som används i testbänken. 
Denna flödesmätare är en deplacementmätare. På insidan av den finns 
ett kugghjul som roterar när trycket från hydrauloljan passerar och 
trycker på kuggarna. Pulser som uppstår när kuggarna passerar en 
pulsräknare räknas och tillsammans med volymen per kugge kan flö-
deshastigheten eller volym per tidsenhet bestämmas. Denna flödesgiva-
ren arbetar inom området 0,16 till 16 l/min och under arbetstryck upp 
till mellan 400 och 480 bar. I sitt standardutförande så har mätaren en 
mätavvikelse på <± 0,3%. [33] 
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Figur 4: Kracht Kugghjulsmätare VC 0,2.  

2.5 Metoder för diagnostisering 
Diagnostisering av sensorer och andra enheter i ett system har blivit en 
viktig del bland kostsamma mekatroniska och säkerhetskritiska proces-
ser. För att få ett kostnadseffektivt och produktivt system så är det 
viktigt att utföra diagnostisering så komponenter eller människor inte 
kommer till skada. Det är även ett viktigt verktyg för att operatören 
snabbt ska kunna upptäcka och åtgärda fel för att minimera förluster 
och hålla igång processen. Det finns två typer av diagnostik. Den ena 
sorten är processdiagnostik och den andra är systemdiagnostik. Pro-
cessdiagnostiken handlar om att till exempel hitta fel värde hos en 
kontrollparameter, fel i processingen eller hos kontrollprogrammet. Det 
kan göras genom att använda sig av mätdata från det felande systemet 
och utföra signalanalys, använda sig av kunskaper om systemet eller 
modeller för att hitta felen. Den andra sortens diagnostik kallas system-
diagnostik eller diagnostisering av hårdvara där det går ut på att få bort 
fel i kontrollsystemet. Det kan handla om fel på hårdvaran på masterni-
vån, gränsnittsnivå eller på slavnivå. En metod för systemdiagnostik 
kan vara att använda flera sensorer för att mäta samma parameter flera 
gånger för att säkerställa om värdet är korrekt och även upptäcka fe-
lande sensorer. [34] [35] [36] 
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3 Metod 
Kapitlet behandlar vilka metoder som har använts för att slutföra pro-
jektet. Stycke 3.1 behandlar litteraturstudien som genomförts under 
arbetets gång. Metoden för att kunna tillgodogöra sig de datorprogram 
som har använts beskrivs i stycke 3.2. Stycke 3.3 tar upp hur en metod 
för en lösning av uppgiften har behandlats. I stycke 3.4 görs en redovis-
ning för hur arbetet har utvärderats.  

3.1 Litteraturstudie 
Arbetet startas med en litteraturstudie för att samla in information om 
den nödvändiga teori som krävs för att få förståelse för arbetets alla 
delar.  
 
Litteraturstudien genomfördes på både källor i böcker och på internet. 
Källorna hittades antingen på Mittuniversitetets bibliotek eller via 
bibliotekets hemsida. Källorna granskades och validerades för att 
säkerställa att relevant och trovärdig information behandlas i arbetet. 
 
Studien resulterade i att material från relaterande examensarbeten, 
forskningsartiklar, undervisningsböcker och uppslagsverk kom med i 
rapporten. Av det material som studerades så användes bara en liten 
del. Det mesta av materialet som samlats in och använts i rapporten 
används i teoridelen men studie av relaterade examensarbeten har även 
varit till god hjälp för att utforma strukturen av denna rapport. 
      

3.2 Studie av program 
För att kunna utföra PLC programmering av diagnostiseringsprogram-
met i Codesys så har koden till en äldre testbänk studerats. Detta har 
även varit en väsentlig metod för att få kunskap om programmet för 
programmering av HMI. Instruktionsfilmer på både Codesys och Beijer 
Electronics hemsidor har studerats och varit till god hjälp för att kunna 
utföra programmeringen.  
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3.3 Lösningsmetod 
Genom att utföra mätningar av flöde med flödesmätarna så kan nog-
grannheten hos sensorerna bestämmas. Resultatet av mätningarna 
ligger till grund för inom vilken toleransnivån hos flödesmätarna som 
kan accepteras i diagnostiseringsprogrammet.  

Mätningarna genomförs genom att utföra mätningar med olika kopp-
lingar mellan flödesmätarna. Vid mättillfället förekom tre stycken 
kopplingar. Dessa kopplingar har testats med tre olika ingångstryck 
vilket gör att det blir nio mätningar. 

All mätdata samlas in med hjälp av en loggningsfunktion i HMI-
programmet och sparas på en csv fil och sparas därefter i ett exceldo-
kument. Vid tre av mätningarna är alla flödesmätare kopplade i serie 
efter varandra och flöde, tryck och tid noteras. Detta illustreras i figur 5 
och finns även att beskåda i en förstorad bild i bilaga G.  Vid de andra 
mätningarna är enbart tre flödesmätare kopplade i serie. Detta för att få 
skillnader i tryck eftersom det är trycket och hydrauloljans viskositet 
(vätskans friktion) som är påverkande faktorer till hur högt flödet blir. 
Viskositeten är beroende av temperatur och tryck. Temperaturen är i 
princip densamma vid alla mätningar. Efter mätningarna har uträk-
ningar genomförts för att få fram vilken standardavvikelse flödesmät-
ningarna har och resultatet jämförs sedan mot den av tillverkaren an-
givna mätosäkerheten. Detta för att säkerställa vilken toleransnivå som 
kan accepteras i diagnostiseringsprogrammet. 
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Figur 5: Ett flödesschema som visar flödets väg när alla flödesgivare är kopplade i 
serie efter varandra. 

Programmet för diagnostisering jämför som minst tre flödesmätare i 
serie med varandra för att se att sensorernas värden stämmer överens 
med varandra. Programmet har även till uppgift att kontrollera att 
krachtmätaren detekterar ett värde. 

För att åskådliggöra värden hos flödesmätarna konstrueras ett HMI som 
även har till uppgift att varnar när någon av sensorerna avviker från 
övriga mätare.    

3.4 Utvärdering 
I slutet av arbetet görs en utvärdering som svarar mot det övergripande 
syftet och den detaljerade problemformuleringen. Utvärderingen disku-
teras och analyseras i kapitel 6, där även tankar om hur arbetet hade 
kunnat gjorts på ett annat sätt tas upp.   
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4 Design 
Detta kapitlet behandlar utformningen av de delar som arbetet handlar 
om. Utformningen av testbänken behandlas i stycke 4.1. Hur flödes-
givarna är placerade i systemet behandlas i stycke 4.2. Stycke 4.3 tar upp 
hur ventilerna som testas i testbänken är utformade. I stycke 4.4 beskrivs 
hur programmeringen är designad och i stycke 4.5 behandlas utform-
ningen av HMI.  

4.1 Testbänken 
Testbänken som syns i figur 6 är tre och en halv meter bred, har ett djup 
på en och en halv meter och är två meter hög. Den väger ungefär 400 kg 
med alla komponenter på plats och är byggd i aluminium och plåt. De 
flesta sensorerna, ventilerna, kylare, värmare och motorer finns i en 
separat enhet som kallas hydraulaggregatet. I hydraulaggregatet sitter 
de sju flödesmätarna som studeras i detta arbete. Från hydralaggregatet 
går flödet vidare till de tre stationerna som finns på testbänken. I figur 6 
syns en av stationerna. Stationen består av en kur som syns i figur 7. I 
kuren finns en hydraulventil som testas. Från hydraulventilen går flödet 
i rör som är varierande i antal beroende på hur många in och utgångar 
hydraulventilen som testas har. 

 

Figur 6: En konceptbild av testbänken med en av stationerna och en ventil. 
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Figur 7: Konceptbild av en station där en ventil testas. 

4.2 Flödesgivarna 
Flödet i hydraulaggregatet pumpas in från en tank och passerar en 
flödeskontroller som heter 220 FC (Flow Controller) och består av en 
elektriskventil och en flödesmätare av typen Kracht. Allt flöde som går 
till resterande flödesmätare går genom 220 FC. Övriga flödesmätare 
sitter parallellt på sex grenar som kommer efter 220 FC i flödet. Detta är 
illustrerat i figur 7 som är en förstorad bild av hydraulikschemat som 
finns i bilaga B. Beroende på vilken ventil som testas och i vilken se-
kvens processen är i så tar flödet olika vägar i systemet. En möjlig väg 
som flödet kan ta illustreras av de röda pilarna i figur 8. Flödet går då 
förbi flödeskontrollern och vidare till en av grenarna och passerar en 
elektriskventil och en tryckmätare för att sedan gå genom en av flödes-
givarna av typen Hydac. Kopplingen till dessa flödesmätare gör det 
möjligt för flödet att gå åt båda håll, både fram och tillbaka beroende på 
vilket håll flödet kommer ifrån. Efter flödesmätaren går flödet in i venti-
len som ska testas och vidare till en annan gren där en av de andra 
Hydac-sensorerna mäter flödet. Därefter går flödet genom ännu en 
elektrisk ventil och ut till ett filter och ner i en tank. Filtret och tanken 
visas inte på denna förstorade bild men finns att beskåda i bilaga B. 
Bilder på hur kopplingen med hydraulventilerna SV01 och SV02 finns i 
bilaga C och D. Det är kopplingen i figur 7 som används i mätning 4 och 
9. Resultatet av mätning 4 och 9 finns i kapitel 5.1.4 respektive 5.1.9.   
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Figur 8: En schematisk bild av flödesgivarna som är markerade i blått. De röda 
pilarna visar en möjlig väg som flödet kan ta vid en specifik koppling. 
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4.3 Ventiler 
Ventilerna som testas har antingen åtta eller sex in- och utgångar bero-
ende på vilken typ av ventil det är. I figur 9 syns två typer av ventiler 
som ska användas i testbänken. 

 

Figur 9: Konceptbild och bild av en verklig ventil. 

4.4 Utformning av programmering 
Från första början var tanken att jämföra alla flödesmätarnas värden 
mot varandra. Problemet som uppstod var att kombinationerna av 
antalet sekvenssteg, hydraulventiler och flödesgivare gör att det ska 
programmeras väldigt många larm för att täcka det behovet. Därför 
valdes det att konstruera diagnostiseringsprogrammet med funktioner 
som kan användas när processen körs i automatiskt läge och inte jämför 
hydacmätarna mot varandra. Programmet är utformat så att värdena 
som de sex hydacmätarna detekterar jämförs var och en för sig mot 
värdet på krachtmätaren. Koden för två av flödesgivarna finns att läsa i 
bilaga E och F. Koden till de resterande flödesgivarna är utformad på 
samma sätt. Larmfunktionen är beroende av vilken hydraulventil som 
används, vilket sekvenssteg processen är i och vilken flödesmätare som 
används. 

Diagnostiseringsprogrammet är programmerat i codesys med språket 
CFC. 
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4.5 Utformning av HMI 
HMI:t är tänkt att vara lätt för operatören att använda. Om möjligt så 
ska knapparna ha symboler istället för text då detta är oberoende av 
språk. Varje sida ska ha en rubrik så operatören vet vilken skärmbild 
som visas vid den tidpunkten. Skärmbilderna ska ha meningsfulla 
genvägar till de sidor som operatören snabbt kan behöva förflytta sig 
till.  Endast det som är väsentligt för operatören i det skedet som arbetet 
är inne i bör presenteras på skärmen för att inte operatören förväxlar 
information eller missar viktig information. 

Detta HMI är utformat med en startsida där operatören har ett antal 
genvägar till nödvändiga skärmbilder. Uppe i vänstra hörnet finns 
snabbknappar med symboler för hemskärm, alarmskärmen, inlogg-
ningsskärmen och två knappar för att gå till föregående eller nästkom-
mande sida.  
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5 Resultat 
Kapitlet behandlar resultat som ska ligga till grund för att lösa frågorna 
i stycke 1.4 detaljerad problemformulering och uppfylla det övergri-
pande syftet som formulerats i stycke 1.4. 

5.1 Flödesmätningar 
Nedan följer nio mätningar som utförts på testbänken och hydraulag-
gregatet. Vid mättillfället förekom tre stycken kopplingar. Dessa kopp-
lingar har testats med tre olika ingångstryck vilket gör att det blir nio 
mätningar. 

5.1.1 Mätning ett 

Mätning ett genomfördes med alla flödesmätare ihopkopplade i serie 
efter varandra. Koppling finns i bilaga I. Det ingående trycket var på 15 
Bar. Tabell 1 visar värdena som mätningen resulterade i. Mättillfällena 
registrerades med 5 sekunders mellanrum och detta illustreras som 
punkter i diagram 1. Diagram 1 finns även att beskåda i bilaga H respek-
tive I där diagrammet är uppdelat för att lättare kunna se standardavvi-
kelsen grafiskt. 

Flödesmätare FC220 FI256 FI257 FI258 FI259 FI260 FI261 

Medelvärde 
[l/min] 

3,553 4,609 4,572 4,545 4,522 4,596 4,554 
Maxvärde [l/min] 

3,557 4,616 4,584 4,551 4,533 4,602 4,561 
Minvärde [l/min] 

3,547 4,597 4,561 4,538 4,510 4,579 4,547 
Standardavvikelse 

0,002 0,004 0,004 0,003 0,005 0,005 0,004 
Varianskoefficient 

0,055% 0,097% 0,098% 0,070% 0,105% 0,109% 0,082% 
Tabell 1: Värden som togs fram i mätning ett där alla flödesmätare var delaktiga. 
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Diagram 1: Visar de värden som togs fram i mätning ett med mätarna. 
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5.1.2 Mätning två 

Mätning två gjordes med alla flödesmätare ihopkopplade i serie efter 
varandra. Det ingående trycket var på 9 Bar. Tabell 2 visar värdena som 
mätningen resulterade i. Mättillfällena registrerades med 5 sekunders 
mellanrum och detta illustreras som punkter i diagram 2. Diagram 2 
finns även att beskåda i bilaga J där diagrammet är uppdelat för att 
lättare kunna se standardavvikelsen grafiskt.  

Flödesmätare FC220 FI256 FI257 FI258 FI259 FI260 FI261 

Medelvärde 
[l/min] 

1,911 2,993 2,957 2,959 2,944 2,979 2,958 
Maxvärde [l/min] 

1,916 3,000 2,963 2,968 2,949 2,986 2,968 
Minvärde [l/min] 

1,877 2,968 2,931 2,922 2,912 2,945 2,922 
Standardavvikelse 

0,009 0,008 0,007 0,010 0,009 0,010 0,011 
Varianskoefficient 

0,482% 0,268% 0,251% 0,353% 0,291% 0,346% 0,356% 
Tabell 2: Värden som togs fram i mätning två där alla flödesmätare var delaktiga. 
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Diagram 2: Visar de värden som togs fram i mätning två med mätarna. 
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5.1.3 Mätning tre 

Mätning tre genomfördes med alla flödesmätare kopplade i serie efter 
varandra. Det ingående trycket var på 12,5 Bar. Tabell 3 visar värdena 
som mätningen resulterade i. Mättillfällena registrerades med 5 sekun-
ders mellanrum och detta illustreras som punkter i diagram 3. Diagram 
3 finns även att beskåda i bilaga K där diagrammet är uppdelat för att 
lättare kunna se standardavvikelsen grafiskt. 

 

Flödesmätare FC220 FI256 FI257 FI258 FI259 FI260 FI261 

Medelvärde 
[l/min] 

2,934 4,012 3,974 3,956 3,938 4,002 3,963 
Maxvärde [l/min] 

2,972 4,056 4,019 4,000 3,968 4,046 4,000 
Minvärde [l/min] 

2,930 4,000 3,964 3,945 3,932 3,996 3,955 
Standardavvikelse 

0,042 0,055 0,055 0,055 0,037 0,051 0,046 
Varianskoefficient 

0,328% 0,312% 0,310% 0,297% 0,208% 0,291% 0,253% 
Tabell 3: Värden som togs fram i mätning tre där alla flödesmätare var delaktiga. 
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Diagram 3: Visar de värden som togs fram i mätning tre med hydacmätarna. 
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5.1.4 Mätning fyra 

De flödesmätarna som testades i mätning fyra var FC220, FI256 och 
FI258 och de var kopplade i serie efter varandra. Det ingående trycket 
var på 6 Bar. Tabell 4 visar värdena som mätningen resulterade i. Mät-
tillfällena registrerades med 5 sekunders mellanrum och detta illustreras 
som punkter i diagram 4. Diagram 4 finns även att beskåda i bilaga L 
där diagrammet är uppdelat för att lättare kunna se standardavvikelsen 
grafiskt. 

 

Flödesmätare FC220 FI256 FI257 FI258 FI259 FI260 FI261 

Medelvärde 
[l/min] 

4,031 5,068  5,001    
Maxvärde [l/min] 

4,045 5,079  5,020    
Minvärde [l/min] 

4,029 5,056  4,997    
Standardavvikelse 

0,016 0,023  0,023    
Varianskoefficient 

0,090% 0,116%  0,098%    
Tabell 4: Värden som togs fram i mätning fyra där tre flödesmätare var delaktiga. 
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Diagram 4: Visar de värden som togs fram i mätning fyra med mätarna. 
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5.1.5 Mätning fem 

De flödesmätarna som testades i mätning fem var FC220, FI257 och 
FI261 och de var kopplade i serie efter varandra. Det ingående trycket 
var på 6,5 Bar. Tabell 5 visar värdena som mätningen resulterade i. 
Mättillfällena registrerades med 5 sekunders mellanrum och detta 
illustreras som punkter i diagram 5. Diagram 5 finns även att se i bilaga 
M där diagrammet är uppdelat för att lättare kunna se standardavvikel-
sen grafiskt. 

 

Flödesmätare FC220 FI256 FI257 FI258 FI259 FI260 FI261 

Medelvärde 
[l/min] 

3,973  4,994    4,968 
Maxvärde [l/min] 

3,977  5,001    4,978 
Minvärde [l/min] 

3,967  4,988    4,932 
Standardavvikelse 

0,010  0,014    0,046 
Varianskoefficient 

0,063%  0,092%    0,280% 
Tabell 5: Värden som togs fram i mätning fem där tre flödesmätare var delaktiga. 
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Diagram 5: Visar de värden som togs fram i mätning fem med mätarna. 
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5.1.6 Mätning sex 

De flödesmätarna som testades i mätning sex var FC220, FI257 och FI261 
och de var kopplade i serie efter varandra. Det ingående trycket var på 
10,8 Bar. Tabell 6 visar värdena som mätningen resulterade i. Mättill-
fällena registrerades med 5 sekunders mellanrum och detta illustreras 
som punkter i diagram 6. Diagram 6 finns även att se i bilaga N där 
diagrammet är uppdelat för att lättare kunna se standardavvikelsen 
grafiskt. 

 

Flödesmätare FC220 FI256 FI257 FI258 FI259 FI260 FI261 

Medelvärde 
[l/min] 

6,137  7,027    7,032 
Maxvärde [l/min] 

6,145  7,063    7,058 
Minvärde [l/min] 

6,129  6,911    6,920 
Standardavvikelse 

0,016  0,152    0,138 
Varianskoefficient 

0,074%  0,636%    0,604% 
Tabell 6: Värden som togs fram i mätning sex där tre flödesmätare var delaktiga. 
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Diagram 6: Visar de värden som togs fram i mätning sex med mätarna. 
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5.1.7 Mätning sju 

De flödesmätarna som testades i mätning sju var FC220, FI256 och FI258 
och de var kopplade i serie efter varandra. Det ingående trycket var på 
10,6 Bar. Tabell 7 visar värdena som mätningen resulterade i. Mättill-
fällena registrerades med 5 sekunders mellanrum och detta illustreras 
som punkter i diagram 7. Diagram 7 finns även i bilaga O där diagram-
met är uppdelat för att lättare kunna se standardavvikelsen grafiskt. 

 

Flödesmätare FC220 FI256 FI257 FI258 FI259 FI260 FI261 

Medelvärde 
[l/min] 

6,259 7,192  7,101    
Maxvärde [l/min] 

6,261 7,196  7,113    
Minvärde [l/min] 

6,255 7,187  7,095    
Standardavvikelse 

0,006 0,009  0,018    
Varianskoefficient 

0,038% 0,044%  0,089%    
Tabell 7: Värden som togs fram i mätning sju där tre flödesmätare var delaktiga. 



Hydraulisk testbänk  -  
Automatiserad diagnostik av 
flödesgivare i hydraulisk testbänk  
Andreas Brundin 

5 Resultat 
2017-07-05 

 

34 

 

Diagram 7: Visar de värden som togs fram i mätning sju med mätarna. 
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5.1.8 Mätning åtta 

De flödesmätarna som testades i mätning åtta var FC220, FI259 och 
FI260 och de var kopplade i serie efter varandra. Det ingående trycket 
var på 10,8 Bar. Tabell 8 visar värdena som mätningen resulterade i. 
Mättillfällena registrerades med 5 sekunders mellanrum och detta 
illustreras som punkter i diagram 8. Diagram 8 finns även att beskåda i 
bilaga P där diagrammet är uppdelat för att lättare kunna se standard-
avvikelsen grafiskt. 

 

Flödesmätare FC220 FI256 FI257 FI258 FI259 FI260 FI261 

Medelvärde 
[l/min] 

6,254    6,687 6,781  
Maxvärde [l/min] 

6,261    6,700 6,792  
Minvärde [l/min] 

6,248    6,677 6,769  
Standardavvikelse 

0,004    0,007 0,005  
Varianskoefficient 

0,062%    0,099% 0,076%  
Tabell 8: Värden som togs fram i mätning åtta där tre flödesmätare var delaktiga. 
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Diagram 8: Visar de värden som togs fram i mätning åtta med mätarna. 
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5.1.9 Mätning nio 

De flödesmätarna som testades i mätning nio var FC220, FI256 och FI258 
och de var kopplade i serie efter varandra. Det ingående trycket var på 
10,8 Bar. Tabell 9 visar värdena som mätningen resulterade i. Mättill-
fällena registrerades med 5 sekunders mellanrum och detta illustreras 
som punkter i diagram 9. Diagram 9 går även att se i bilaga Q där dia-
grammet är uppdelat för att lättare kunna se standardavvikelsen gra-
fiskt. 

 

Flödesmätare FC220 FI256 FI257 FI258 FI259 FI260 FI261 

Medelvärde 
[l/min] 

6,460 7,385  7,299    
Maxvärde [l/min] 

6,468 7,402  7,306    
Minvärde [l/min] 

6,455 7,370  7,288    
Standardavvikelse 

0,013 0,032  0,018    
Varianskoefficient 

0,055% 0,106%  0,066%    
Tabell 9: Värden som togs fram i mätning nio där tre flödesmätare var delaktiga. 
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Diagram 9: Visar de värden som togs fram i mätning nio med mätarna. 
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5.2 Utformning av diagnostisering 
Programmet är utformat så att ett larm utlöses om fel uppstår samtidigt 
som en viss ventil används, processen befinner sig i rätt sekvenssteg och 
om rätt flödesmätare visar ett värde. Detta kan beskådas i figur 10. I 
figur 11 visas funktionen som larmar om flödesmätare FC220 har värdet 
noll samtidigt som flödesmätare FI256 används om processen är inne i 
rätt sekvenssteg och rätt ventil testas. Både figur 10 och 11 finns försto-
rade i bilaga E och F.   

 

Figur 10: Bild av programmering av diagnostiseringsprogram med larmfunktion om 
flödesmätare FI256 inte överensstämmer med flödesmätaren FC220.  

 

Figur 11: Bild av programmering av diagnostiseringsprogram med larmfunktion om 
flödesmätare FC visar värdet 0 samtidigt som flödesmätare FI256 används.  
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5.3 Utformning av HMI 
HMI:t utformades med fem menyknappar som sitter i det vänstra övre 
hörnet som figur 12 visar. De knapparna leder till en hemskärm, alarm-
skärm, inloggningspopup och så finns det två knappar för att gå anting-
en till föregående eller nästkommande sida. Bakgrunden har gjorts 
mörk med vissa symboler och all text i vitt. Varje sida har en överskrift 
och en vit rad där alarm presenteras. Det finns även snabbknappar för 
att komma till önskad skärm. Figur 12 visar även rutor som presenterar 
värden för tryck- och flödesgivare. 

 

 

Figur 12: Skärmbild med hydraulaggregatet. 

 

I figur 13 visas skärmbilden för station ett. Den är utformad med snabb-
knappar för att även ha snabb tillgång till station två och tre samt hyd-
raulaggregatet.  
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Figur 13: Skärmbild som illustrerar station ett med dess givare. 

 

På skärmbilden för ventiler är det möjligt att öppna och stänga de 
elektriska ventilerna som i figur 14 och 15 visas i gult. När operatören 
klickar på den gula symbolen kommer ett popupfönster upp på 
skärmen som gör det möjligt att öppna eller stänga den elektriska 
ventilen. Figur 14 och 15 visar även kopplingarna de har till 
hydraulaggregatet och att SV01 har åtta anslutningar och SV02 har sex 
anslutningar. De övriga skärmbilderna av hydraulventiler finns i bilaga 
A. På de skärmbilderna visas även mätare för alla flödesgivare och vissa 
tryckgivare. 
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Figur 14: Denna skärmbild visar hur kopplingen för ventilen SV01 ser ut.  

 

 

Figur 15: Denna skärmbild visar hur kopplingen för ventilen SV02 ser ut. 
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När någon av flödesgivarnas värden ligger utanför toleransnivån och 
inte stämmer överens med flödesgivare FC220 eller om flödesgivare 
FC220 visar värdet noll så kommer ett alarm att visas på 
alarmhistoriken som visas i figur 16. Där går det att ackreditera de larm 
som har kommit in och ta bort dem. 
 
 

 

Figur 16: Detta är skärmbilden för alarm. 
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6 Diskussion 
Detta kapitel besvarar de inledande frågorna och det övergripande 
syftet som formulerades i kapitel 1. Stycke 6.1 utvärderar det arbetet 
som har utförts. Stycke 6.2 tar upp de samhälleliga och etiska aspekterna 
och slutligen behandlar stycke 6.3 vilka framtida arbeten som kan göras 
med detta arbetet som utgångspunkt. 

6.1 Utvärdering av utfört arbete 
För att göra en utvärdering av arbetet så kommer de fyra detaljerade 
problemställningarna besvaras i de nästkommande styckena.  

6.1.1 Mätningar 

Det kan konstateras att okänt fel har uppstått vid mätningarna med 
flödesmätarna. Detta kan konstateras genom att göra en jämförelse 
mellan hydacmätarnas värden och krachtmätaren. Det verkar som att 
krachtmätaren är parallellt förskjuten och alla dess värden är lägre än 
hydacmätarnas. Vid mätningarna misstänktes det även vara fel på 
pumpen som förser systemet med hydraulolja. Detta konstaterades när 
trycket eller flödet inte kom upp i de förväntade nivåerna. De insamlade 
mätningarna bör ändå ge en bild av förhållandet mellan de två olika 
sorters mätare och vilken noggrannhet de kan förväntas ha. Det bör 
tilläggas att detta var en av de första gången mätningar genomfördes på 
hydraulaggregatet. 

Vilken noggrannhet har de undersökta flödesmätarna? 

Enligt tillverkarens hemsida för hydacmätarna så har de en 
noggrannhet på två procent eller mindre. Mätningarna som utförts i 
detta arbetet visar dock på att varianskoefficienten ligger mellan 0,044% 
och 0,636% för de mätarna vilket betyder en att de har en 
standardavvikelse på 0,009 liter per minut respektive 0,152 liter per 
minut. 
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Enligt den angivna mätavvikelsen för krachtmätaren så ligger den på 
0,3%. Enligt de mätningar som presenteras i resultatdelen så har 
krachtmätaren en varianskoefficient mellan 0,038% och 0,482% vilket 
motsvarar 0,006 respektive ,009 liter per minut i standardavvikelse. 
 
Vad skiljer sig mellan de olika flödesmätarna? 

Krachtmätaren är en kugghjulsmätare medan hydacmätarna är konstru-
erade som turbiner. Krachtmätaren har bättre noggrannhet.  Krachtmä-
taren kan mäta flöden mellan 0,16 till 16 liter per minut medan 
hydacmätarna mäter ett flöde mellan 1,2 och 20 liter per minut. 

6.1.2 Diagnostisering 

På vilka sätt kan en diagnostisering för flödesmätarna utformas och implemen-
teras i detta arbetet? 

I kapitel 2.5 framkom det att det fanns två välkända typer av diagnosti-
sering. Den ena var Processdiagnostisering som utförs med hjälp av 
modellering, signalanalys eller tillämpa det kunskaper som finns om 
systemet. Den andra sortens diagnostisering gick ut på att jämföra 
sensorernas värden med varandra för att upptäcka när ett fel uppstår.  

Det blev metoden för systemdiagnostisering som användes i detta 
arbetet då sju flödesmätare finns på hydraulaggregatet och flödet aldrig 
går parallellt. Då blir en jämförelse mellan de flödesmätarna möjlig. 
Detta implementerades med ett diagnostiseringsprogram som pro-
grammerades i codesys. Diagnostiseringsprogrammet gör jämförelser 
mellan var och en av hydacmätarna mot krachtmätaren. Om det upp-
mätta värdet hos antingen krachtmätaren eller hydacmätaren inte ligger 
inom den toleransnivå som är angiven så går ett larm som visualiseras 
på HMI:t. För att en jämförelse mellan mätarna skall genomföras så 
måste rätt ventil testas, processen vara i rätt sekvens och flödesmätaren 
måste ha ett värde. Det genomförs också en jämförelse mellan krachtmä-
taren och hydacmätarna på liknande vis men med den skillnaden att det 
kontrolleras om krachtmätaren saknar värde. Om det är fallet så går ett 
larm.    
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6.1.3 HMI 

Hur bör ett HMI som visualiserar flödesmätarnas prestation utformas?  

 
I kapitel 2.2 behandlas det att ett HMI bör vara tydligt, användarvänligt, 
konsekvent och inte ge operatören för mycket information samtidigt 
som tillräckligt med information ska finnas tillgängligt för att klara den 
aktuella uppgiften. Det är även bra om det finns relevanta genvägar till 
viktiga funktioner och systemet ska varna operatören vid problem.  
 
Utformningen av HMI:t har sin grund i det HMI som fanns för en äldre 
testbänk som kunden har. Det har genomförts en hel del ändringar. En 
ändring är de snabbknapparna för att komma till hemskärmen, alarm-
historiken, inloggning (bild finns i bilaga A) och knapparna för föregå-
ende och nästa sida. En larmlista finns nu på varje sida operatören 
använder för att göra operatören uppmärksam om någon av flödesmä-
tarnas värden är felande. Det finns en överskrift på varje skärmbild som 
talar om vilken bild som visas just nu. På flera av skärmbilderna finns 
det knappar för genvägar till andra relevanta skärmbilder. Diagnostise-
ringsprogrammet tillsammans med HMI:t motsvara det syftet som finns 
med arbetet och larmar operatören som förväntat. 

6.2 Samhälleliga och etiska aspekter 
Tanken med slutprodukten är att den ska vara lätt att använda för så 
många som möjligt. Vid lättare hantering för operatören kan en ökad 
produktion åstadkommas och därmed ekonomisk vinst utvinnas. HMI:t 
är utformat med hjälp av de riktlinjer som behandlas i teorikapitlet 2.2 
och förväntningarna är att HMI:t inte ska framkalla stress, sömnproblem 
eller andra åkommor hos operatören. Dock så finns det trösklar för att 
kunna använda sig av HMI:t. Användaren bör ha kännedom om vilka 
ventiler som ska testas och det underlättar om operatören känner till 
hur kopplingen för den specifika ventilen som testas ser ut i hydraulag-
gregatet. Men diagnostiseringsprogrammets funktioner behöver opera-
tören inte ha kännedom om. Programmet kommer larma så fort flödes-
givarna är utanför den förbestämda toleransnivån. Diagnostiseringspro-
grammet kommer att på så sätt skydda både operatören och utrustning-
en. 
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7 Slutsatser  
Slutsatserna behandlar enbart de avgränsningar som tas upp i kapitel 
1.3. Valet av metoder har varit styrt av faktumet att författaren inte har 
använt de berörda programmen tidigare och kravet på verifierbara mål. 
Om annan programvara hade använts så hade troligtvis metodiken varit 
annan. Alla de frågeställningar som ställdes i kapitel 1.4 har besvarats 
och målet för arbetet är uppnått. Problemen som uppstod vid 
mätningarna var inget som kunde förutses och på grund av att 
testbänken var redo för mätningar först den sista veckan av 
examensarbetet så kunde inga ytterligare mätningar med rätt inställd 
pump och krachtmätare genomföras vilket är olyckligt. Hade tiden för 
examensarbetet varit större så hade troligtvis bättre mätningar 
genomförts. Detta examensarbete vidgar inte den forskning som finns 
inom området. Examensarbetet har ämnat samla in kunskaper från 
befintlig forskning för att kunna lösa det problem som operatören av 
äldre testbänkar stött på. 
 

7.1 Framtida arbete 
För framtiden så skulle det vara önskvärt om HMI:t var översatt till flera 
språk vilket är fullt möjligt att genomföra i Beijers iX Developer. Då 
skulle fler användare kunna manövrera testbänken. 

Det skulle också vara intressant att implementera funktioner för att 
ställa in toleransnivåerna direkt i HMI:t istället för att behöva göra det i 
programmeringen av diagnostseringsprogrammet. Detta är något som 
inte hanns med att implementeras på grund av tidsbrist.  

En funktion som skulle vara bra att ha är jämförelse och larm mellan 
hydacmätarna men denna funktion hittades det ingen enklare lösning 
på under utsatt tid. 

För testbänkens framtid så bör liknande diagnostiseringsprogram im-
plementeras även på tryckmätare.  
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Bilaga G: Flödesschema 
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Bilaga H: Mätning 1 Figur 1 
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Bilaga I: Mätning 1 Figur 2 
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Bilaga J: Mätning 2 Figur 1 och 2 
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Bilaga K: Mätning 3 Figur 1 och 2 
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Bilaga L: Mätning 4 Figur 1 och 2 
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Bilaga M: Mätning 5 Figur 1 och 2 
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Bilaga N: Mätning 6 Figur 1 och 2 
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Bilaga O: Mätning 7 Figur 1 och 2 

 

 

 

 

 

 



Hydraulisk testbänk  -  
Automatiserad diagnostik av 
flödesgivare i hydraulisk testbänk  
Andreas Brundin 

Bilaga P: Mätning 8 Figur 1 och 2 
2017-07-05 

 

69 

Bilaga P: Mätning 8 Figur 1 och 2 
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Bilaga Q: Mätning 9 Figur 1 och 2 

 

 


