
 
 

 
 
 
 

Mätning av abrasivflöde för 
vattenskärningsmaskiner 

 
 
 
 

Chandanie Fogelqvist 
Johan Thomsson 
Robert Hansen 

 
 

Blekinge Tekniska Högskola 
Sektionen för teknik 

Maskinteknik 
Karlskrona 

2004 
 
 
Följande arbete är utfört som en obligatorisk del av utbildningen på 
programmet Utvecklingsteknik vid maskinteknik på Blekinge 
Tekniska Högskola. 



 
  

Utvecklingsprojekt MTC003 
Sektionen för Teknik, Maskinteknik 

 
Chandanie Fogelqvist 2 
Johan Thomsson 
Robert Hansen 

 
Förord 
 
Detta arbete har utförts vid Maskinteknik, Sektionen för Teknik, 
Blekinge Tekniska Högskola under handledning av Tekn Dr Ansel 
Berghuvud. Projektet påbörjades i januari, 2004. 
 
Arbetet har genomförts i samarbete med Water Jet Sweden AB i 
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Sammanfattning 
 
Innehållet i följande rapport är det sammanfattade resultatet av tre 
studenters examensarbete på Blekinge Tekniska Högskola i samarbete 
med Water Jet Sweden AB. 
 
Rapporten åskådliggör vägen fram till en principiell beskrivning av hur 
man kan gå till väga för att mäta flödet av abrasiv i en vatten–
skärningsmaskin.  
 
Arbetet inleddes med ett besök på Water Jet Sweden AB för att 
närmare analysera problemet. När detta väl var klart definierades de 
kriterier, i form av krav och önskemål, som har till uppgift att styra 
sökandet efter en lösning i rätt riktning. Arbetet fortskred med en 
omfattande sökning efter redan färdiga abrasivflödesgivare parallellt 
med inhämtning av information rörande flödesmätning i allmänhet. Då 
det tidigare inte gav något resultat övergick ansträngningarna mot att 
finna en mätprincip som skulle klara de uppställda kriterierna. Ett 
flertal allmänt vedertagna principer för att mäta massflöde studerades 
och utvärderades. De som klarade utvärderingen gick vidare till en 
djupare granskning för att minska antalet ytterliggare. Men det visade 
sig vara svårt att avfärda någon av de mätprinciper som passerat första 
granskningen utan att utföra några praktiska försök. Water Jet Sweden 
AB tillfrågades om vilken/vilka mätprinciper som de ansåg vara mest 
intressanta att gå vidare med. Efter överenskommelse valdes två 
närbesläktade mätprinciper ut för praktiska studier. Olika 
abrasivflöden simulerades varvid en förändring av mätsignalen i vissa 
fall kunde registreras. 
 
Projektet var redan från början erkänt omfattande och även om 
projektdeltagarna inte lagt fram ett färdigt produktförslag har grunden 
för ett fortsatt arbete utformats. 
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Summary 
 
The content of the following report is the summarized result of three 
students thesis at Blekinge Institute of Technology in co-operation 
with Water Jet Sweden AB. 
 
This report will give the reader a description of principles how to 
measure the abrasive mass flow in a waterjet cutting system. 
 
The work began with a visit to Water Jet Sweden AB to get a closer 
look at the problem. When the analysis of the problem was done the 
criteria were defined in the form of demands and desires. The main 
task of the criteria was to guide the search for the solution. The work 
proceeded with an extensive search for abrasive flow meters along 
with obtaining information about flow measurement in general. When 
the search for abrasive flow meters resulted in nothing all the efforts 
were concentrated on finding a principle of measurement that could 
cope with the criteria. A number of commonly accepted principles for 
measurement of mass flow was studied and evaluated. Those passing 
the evaluation were subject to another more extensive review. In this 
review the only conclusion was that none of the principles could be 
dismissed without practical testing. Water Jet Sweden AB were asked 
which principle/principles of measurement they were most interested 
in. After coming to an agreement two closely related principles of 
measurement were chosen to undergo practical studies. A number of 
different abrasive flows were simulated and in some cases a distinct 
variation of the signal value could be observed. 
 
Everyone involved in this project knew from the beginning that it was 
extensive. Even though no prototype was presented, this work 
represents a good foundation for future deve lopment. 
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1. Inledning 
 
Innehållet i följande rapport är det sammanfattade resultatet av tre 
studenters examensarbete på Blekinge Tekniska Högskola i samarbete 
med Water Jet Sweden AB. 
Rapporten åskådliggör vägen fram till en principiell beskrivning av hur 
man kan gå till väga för att mäta flödet av abrasiv i en vatten–
skärningsmaskin. 
 
 

1.1 Syfte 
 

Projektet avser att ge fördjupade praktiska kunskaper om 
produktutvecklingsprocessen från idé till fungerande prototyp. Då 
projektet genomföres i samarbete med ett industriföretag, får studenten 
samtidigt insikt i hur produktutveckling bedrivs i ett företag. Ett syfte 
skall dessutom vara att miljökraven skall behandlas för produktens 
konstruktion och tillverkning och förfarandet vid destruktion och 
återanvändning [1]. 

 
 
 

1.2 Bakgrund 
 
Bakgrunden till detta projekt är en önskan om en produkt som kan 
mäta abrasivflödet i vattenskärningsmaskiner. Anledningen till att man 
vill mäta abrasivflödet är att försöka minska förbrukningen av abrasiv 
samt att optimera skärhastigheten. 
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1.3 Tidsplanering 
 
Läsperiod 1 

 
Figur 1.1 Tidsplanering del 1. 

 
 
Den tidsplan, Figur 1.1, som upprättades inledningsvis är baserad på 
Integrerad produktutveckling enligt Fredy Olsson [2]. 
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Initialt inleds produktdefinitionsfasen med att försöka åskådliggöra 
vilka miljöer som, ur produktsynpunkt, berörs. Dessutom försöker man 
få fram de grundförutsättningar som skall gälla för produkten. 
Halvvägs genom produktdefinitionen, påbörjas arbetet parallellt med 
produktundersökning, kriterieuppställningen och framtagning av 
industriella mätprinciper. Därefter följer arbetet med utvärdering tills 
ett visst antal förslag återstår. Dessa förslag kommer att arbetas vidare 
med i andra delen av examensarbetet. Projektet ska under 
arbetsprocessen kontinuerligt dokumenteras. I läsperiod 2 fortsätter 
arbetet enligt tidsplaneringen i Figur 1.2. 
 
Läsperiod 2 
 

 
 

Figur 1.2 Tidsplanering del 2. 
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2 Uppgiftsformulering 
 
Vid abrasiv vattenskärning tillsätts abrasivmedel för att öka 
effektiviteten i skärprocessen (abrasiv skärning). Det är önskvärt att 
kunna kontrollera flödet av abrasivmedel för att förbättra 
noggrannheten vid skärning. Ett sätt att kontrollera flödet är att mäta 
aktuellt flöde av abrasivmedel och sedan öka alternativt minska 
matningen. Målet med examensarbetet är att ta fram en 
abrasivflödesmätare som kan mäta volymen eller massflödet av 
slipmedlet. Företaget tillhandahåller utrustning för det 
abrasivmatningssystem som de använder på maskinerna idag [3, 4]. 
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3 Produktdefinition 
 

Under produktdefinitionen har det, enligt nedan, gjorts en uppställning 
för att försöka definiera de olika områdena ur produktsynpunkt. Detta 
genomförande har gjorts för att kunna visa grundförutsättningar och 
visa att ingenting förbisetts. 
 
Vid abrasiv vattenskärning används vatten med en liten mängd 
inblandad abrasivmedel för att skära i olika material. Vattnet i Water 
Jets maskiner trycksätts till 4150 bar och accelererar sedan till 900 m/s 
i skärhuvudets munstycke [4, 5]. 
 
 
 

3.1 Produkt 
 
Nedan beskrivs produktens användningsområden, benämning och 
produktens omfattning. 
 
Produkten är tänkt att användas vid dosering av det abrasivmedel som 
skall tillföras i vattnet vid abrasiv vattenskärning. Den 
abrasivmedelsmängd som tillförs vattnet skall kontinuerligt mätas med 
avseende på dess vikt. Syftet med detta är att kunna reglera 
abrasivemedelsflödet i förhållande till behov. Behovet av tillsatt 
abrasivmedel varierar med skärhastighet, arbetsmaterial och abrasiva 
egenskaper. Produktens benämning är abrasivflödesmätare och 
produkten skall omfatta mätanordning, kommunikation med 
styrsystemets PLC samt integrering med redan befintlig konstruktion 
för övervakning av återstänk av vatten och övriga delar för tillförsel av 
abrasivmedel i vattnet.  
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De delar som väntas ingå i produkten är mätenhet, sandmatare, enhet 
för återkoppling, stänkvakt, inkapsling samt inlopp och utlopp, se 
Figur 3.1. 
 
 

 
Figur 3.1 Produkt, enheter, delar och användningsområde. 

 
 
 

3.2 Process 
 
Produktens huvud- och deluppgifter samt behov beskrivs med hjälp av 
en processrepresentation enligt Figur 3.2. 
 
Abrasivflödesmätarens huvuduppgift är att kontinuerligt mäta den 
mängd abrasiv som tillsätts i skärprocessen.  
 
Mätvärdena ska sedan kunna användas i styrsystemets PLC för att 
optimera den mängd abrasiv som tillsätts med avseende på bland annat 
skärhastighet och arbetsmaterialets egenskaper. 
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Figur 3.2 Processrepresentation.  
 
 
 

3.3 Omgivning 
 
Omgivningen omfattar de platser och miljöer där produkten skall 
användas. 
 
Produkten kommer att vara monterad på en vattenskärningsmaskin. 
Denna kommer i sin tur att befinna sig i en industrilokal där 
temperaturen ligger i intervallet 10°C-60°C. Omgivningen kommer 
eventuellt att utsätta produkten för vattenstänk, damm och smuts. 
Företagets maskiner säljs över hela världen vilket innebär att man bör 
undersöka luftfuktighet, temperatur och övriga lokalt förekommande 
atmosfäriska störningar, som kan påverka produkten. 
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3.4 Människa 
 
Med Människa avses här vem eller vilka som blir användare eller 
berörda av produktens användning. Dessutom beskrivs människans 
relationer till produkten. 
 
De som blir direkt berörda och är användare av denna produkt är 
maskinoperatör. Det kan även tilläggas att montörer och 
servicepersonal berörs, men i mindre utsträckning. Detta leder till att 
produkten bör vara servicevänlig och lätt att montera samt driftsäker. 
Kunder i samtliga led gynnas av den ökade kvalitén på slutprodukten, 
som erhålls med en effektiv reglering av abrasivhalten i vattnet. 
 
 
 

3.5 Ekonomi och Miljö 
 
Under Ekonomi beskrivs ekonomiska villkor som är av betydelse för 
produkten. 
 
För att inte hämma det innovativa och kreativa forum, i vilket 
utvecklingsarbetet bedrivs, ämnar projektdeltagarna ej att i detta skede 
införa ekonomiska begränsningar i projektet. 
 
Den miljöpåverkan som produkten kommer att ha bör utredas 
grundligt i senare skede av utvecklingen. Det som kan sägas om miljön 
i detta skede är att mängden abrasiv som inblandas i skärprocessen 
kommer att optimeras vilket kan ha en viss positiv miljöpåverkan. 
Hur material och tillverkningsmetoder kommer att påverka miljön går 
dock ej att avgöra i detta tidiga skede i utvecklingsprocessen. 
I fortsatt miljöarbete kommer projektdeltagarna att använda valda 
delar av Det Naturliga Steget [6] för att produkten ska få en plats i det 
hållbara samhället. 
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4 Produktundersökning och 
Kriterieuppställning 
 

För att få en mera ingående förståelse för produktens helhet, samt för 
att underlätta och driva arbetet framåt, har det i följande kapitel gjorts 
en grundlig undersökning av produkten. Det är även av yttersta vikt att 
man sätter upp tydliga och lättförståliga krav och önskemål, för att 
förstå vad man i första hand ska ta hänsyn till. Kraven som sätts upp 
ska ses som icke förhandlingsbara medan önskemålen ska viktas för att 
det ska bli enkelt att sedan utvärdera de olika produktförslagen [2]. 

 
 
 

4.1 Produktundersökning 
 

I produktundersökningen har det utförts en undersökning av produkten 
vad gällande den abrasiva vattenskärningsteknikens historia, samt att 
projektdeltagarna valt att studera de erfarenheter och brister som finns 
inom användandet av denna teknik. Det har under arbetets gång lagts 
stor vikt vid att inhämta erfarenheter och information av de personer 
som arbetar i både produktion och konstruktion hos företaget. 
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4.1.1 Historik 
 

Vattenskärningstekniken har funnits sedan 1930-talet då den 
utvecklades i både Ryssland och Amerika. Men kunskapen om vattnets 
eroderande kraft har funnits under en mycket lång tid. Människan har 
nyttjat denna kraft exempelvis vid gruvdrift och sedan har det 
utvecklats med tiden. I dagens teknik kombinerar man vattnet med 
högt tryck, ca 4000 bar, för en bättre skärande effekt. Det höga trycket 
leder även till att man kan ha en tunn vattenstråle, vilket leder till att 
man kan bearbeta relativt hårda material med fina toleranser och litet 
materialspill. Under utvecklingen av vattenskärningen ställdes allt 
högre krav på att kunna skära tjockare dimensioner och hårdare 
material som t ex titan och pansarplåt. För att kunna göra detta tillsätts 
abrasivmedel till vattnet, vilket kallas abrasiv vattenskärning [4, 5]. 
 
Fördelarna med denna bearbetningsmetod är att material som inte tål 
höga temperaturer och högt tryck kan bearbetas med mycket gott 
resultat. Även vid bearbetning av andra material finns stora fördelar: 
 

- Mycket fin snittyta 
- Ingen värmepåverkan  
- Ingen kemisk påverkan 
- Tunn vattenstråle leder till små materialförluster 
- Inga strukturella förändringar, sprickor och brottanvisningar 
- Endast naturliga förekommande material i skärprocessen 
- Inga efterbearbetningar så som gradning eller rengöring 
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Skärning med för låg hastighet 
och för högt abrasivflöde, vilket 
leder till en dålig snittyta. 

 

4.1.2 Erfarenheter och Brister 
 

Vattenskärningstekniken har kontinuerligt förbättrats sedan den 
började utvecklas på 1930-talet. Som tidigare nämnts har denna  
utveckling lett till att man idag använder mycket högt tryck samt att 
man tillsätter abrasiv för att förbättra de skärande egenskaperna hos 
metoden. Vid användande av abrasiva tillsatser blir det möjligt att 
bearbeta större tjocklekar och hårdare material. Erfarenheter har dock 
visat att abrasivflödet måste kunna regleras. Anledningen till detta är 
att skärhuvudets hastighet, av tekniska skäl, måste minskas vid 
skärning i radier och om då inte även tillsatsen av abrasiv minskas 
kommer detta att leda till att mer material beskärs i snittytan. Snittytan 
blir med andra ord inte vinkelrät, se Figur 4.1, vilket medför en 
försämring av toleranserna och kan leda till att efterbearbetning blir 
nödvändig [4, 7]. 
 
 

 
 
 

 

 

 

Skärning med rätt hastighet och 
rätt abrasivflöde, vilket leder till 
en bra snittyta 

Figur 4.1 Abrasiva skärningar. 
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4.2 Kriterieuppställning 
 

4.2.1 Uppställning av krav och önskemål 
 

Här redovisas de krav och önskemål som satts upp för produkten. 
Dessa har tagits fram med hjälp av en POME-analys samt i samråd 
med handledaren på företaget. Det är viktigt att man får med det som i 
allmänhet rör produkten, eftersom det på detta sätt blir enklare vad 
gäller framtagning av produkten. Dessutom underlättar det vid 
utvärdering av produktförslag [2]. 
 

 
 

Krav 
 
Process, produkt 
 
P.1 Kontinuerlig mätning av abrasivflöde 
P.2 Mätvärden ska vara återkopplingsbara och ligga till 

grund för reglering av abrasivflödet 
P.3 Noggrannhet vid olika flöden: <100g/min ± 5 %; 100-

300g/min ± 3 %; >300g/min ±2 % 
P.4 Livslängd på minst 12 månader eller 1800 timmar. 
P.5 Korrosionsbeständigt material 
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Omgivning 
 
O.1 Vattentålig enligt IP67 [8] 
O.2 Tåla slitage från abrasivflödet 
 
 
Människa 
 
M.1 Ej skadlig för operatör 
 
 
Ekonomi, miljö 
 
Som nämnts tidigare i rapporten finns det i detta skede av arbetet inga 
ekonomiska krav på produkten. Anledningen till att ekonomin ej 
avhandlas i detta skede är att detta ofta tenderar att begränsa 
kreativiteten i arbetet. 
 
 
 

Beskrivning av krav  
 
 
P.1  Kontinuerlig mätning av abrasivflöde.  
 
Med detta krav menas att abrasivflödet ska kunna mätas kontinuerlig 
under hela skärprocessen. Detta krav ligger till grund för he la 
examensarbetet och är därmed det viktigaste. 
 
 
 
P.2  Mätvärden ska vara återkopplingsbara och ligga till 

grund för reglering av abrasivflödet. 
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Mätvärden måste kunna återkopplas till styrsystemet för att någon 
reglering av slipmedlen ska kunna utföras. 
 
 
P.3  Noggrannhet vid olika flöden: <100g/min ± 5 %; 100-

300g/min ± 3 %; >300g/min ±2 % 
 
Kravet på mätnoggrannhet varierar med massflödet, som synes blir 
kravet på noggrannhet högre med ökat abrasivflöde. En av 
anledningarna till detta är att det genererar en större besparing av 
abrasivmedel. 
 
 
P.4  Livslängd på minst 12 månader eller 1800 timmar 
 
Man har utdelat en garanti som innebär att den totala maskinen har en 
livslängd på minst 12 månader eller 1800 timmar. 
 
P5.  Korrosionsbeständigt material 
 
Abrasiv vattenskärning utgör en synnerligen korrosiv miljö, därför 
måste material väljas som inte oxiderar eller på annat sätt bryts ned.  
 
O.1   Vattentålig enligt IP 67 
 
IP-klassningen omfattar kapsling av elektrisk och elektronisk 
utrustning. Första siffran ger information om kapslingens grad av 
skydd mot beröring och inträngande föremål. Andra siffran beskriver 
grad av skydd mot inträngande vatten [8]. 
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O.2  Tåla slitage från abrasivflödet 
 
Slipmedlets abrasiva effekt måste tas i särskilt beaktande. 
 
M.1 Ej skadlig för operatör 
 
Produkten får inte på något sätt bidra till att operatören skadas under 
drift, service eller annan verksamhet som omfattas av produkten. 
 
 
 

Önskemål 
 
Process, produkt 
 
P.A Passa in i nuvarande konstruktion 
P.B Enkel tillverkning 
P.C Stabila värden efter kalibrering 
 
 
Omgivning 
 
O.A Tåla stötar och vibrationer under drift 
O.B Tåla transport 
 
 
Människa 
 
M.A Enkel montering 
M.B Servicevänlig 
 
 
Ekonomi, miljö 
 
E.A Minimera miljöbelastning 
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Beskrivning av önskemål 

 
P.A Passa in i nuvarande konstruktion 
 
Med nuvarande konstruktion menas sandmataren och andra 
komponenter som kommer i kontakt med abrasivmedlet efter 
sandmataren.  
 
 
P.B Enkel tillverkning 
 
Produkten bör konstrueras och utformas på ett sådant sätt att 
tillverkningen av densamma inte blir onödigt tidskrävande eller 
komplicerad.  
 
 
P.C Stabila värden efter kalibrering 
 
Produkten bör konstrueras så att den även efter en lång tids 
kontinuerlig drift levererar lika stabila och överensstämmande 
mätvärden som direkt efter en kalibrering. 
 
 
 
O.A Tåla stötar och vibrationer under drift 
 
De påfrestningar som uppstår när maskinen accelererar och retarderar 
skärhuvudet bör tas i åtanke när produkten konstrueras. 
 
O.B Tåla transport 
 
Den färdiga produkten bör klara transport utan att gå sönder. 
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M.A Enkel montering 
 
Produktens beskaffenhet bör vara av sådan art att den inte bereder 
monteringspersonal några större hinder i deras arbete.   
 
 
M.B Servicevänlig 
 
Om det, mot förmodan, krävs service på produkten bör den vara enkel 
att utföra och heller inte ta alltför lång tid 
 
 
 
E.A Minimera miljöbelastning 
 
Vid konstruktion av en fungerande abrasivflödesmätare kommer detta 
att minimera deponierna av använt abrasivmedel, då abrasivmedels-
förbrukningen minskas. Den minskade förbrukningen av 
abrasivemedel kommer även att leda till minskade transporter vilket 
minskar miljöbelastningen.  
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4.2.2 Parvis jämförelsemetod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4.1 Parvis jämförelsemetod. 
 

Instruktion 
1. Jfr A/B. Om A är viktigare än 

B, sätt 2 poäng. Om A = B, 
sätt 1 poäng. Om B är 
viktigare än A, sätt o poäng. 

2. Jfr. A/C, A/D etc. 
3. Jfr. B/C, B/D etc. 
4. Addera lodrätt. 
5. Addera vågrätt = Pi. 
6. Kontrollera ΣPi = n n, där  

n = antal kriterier. 
7. Beräkna ki = Pi/ΣPi 
8. Kontrollera Σki = 1,00 
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Vid parvis jämförelsemetod har rangordning skett sinsemellan de olika 
önskemålen. Detta har då resulterat i en viktfaktor. Man kan alltså säga 
att ju högre viktfaktor desto större önskvärdhet. I Tabell 4.1 ser man 
att önskemål P.C (Stabila värden efter kalibrering) och O.A (Tåla 
stötar och vibrationer under drift) är de två högst önskvärda målen. De 
två minst önskvärda är P.B (Enkel tillverkning) och M.A (Enkel 
montering). Detta har varit ett bra hjälpmedel för att, vidare i projektet, 
se vilka önskemål man ska vikta med de olika produktförslagen. 
Viktfaktorn används även som hjälpmedel i steg 2, av Parvis 
jämförelsemetod dvs. utvärdering mot uppställda önskemål (Kapitel 
6.2) [2]. 
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5 Framtagning av industriella mätprinciper 
 
Vidare i rapporten visas de förslag på mätprinciper som framkommit 
med hjälp av uppställda krav och önskemål. 
 
 
 

5.1 Grundtanke 
 
Enligt den produktutvecklingsmetod som använt i detta utvecklings-
projekt ska man i följande kapitel ta fram ett antal produktförslag. 
Trots det har projektdeltagarna valt att försöka ta fram ett antal 
grundläggande principer för mätning. Anledningen är att ämnet, 
mätning av abrasivflöde, är relativt nytt och att utvecklingen av mätare 
för abrasivflöde endast ligger på experimentstadiet. Det är med andra 
ord långt ifrån självklart vilken princip för mätning som bäst lämpar 
sig för detta ändamål. 
 
 
 

5.2 Förslag på industriella mätprinciper 
 
Nedan redovisas de industriella mätprinciper som projektdeltagarna 
anser vara relevanta i detta utvecklingsprojekt. Principerna ska endast 
ses som skissartade förslag som senare kommer att utvärderas för att 
fastställa om de kan vara tillämpbara för mätning av abrasivflöde. 
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5.2.1 Ultraljud 
 
Ljud som kan registreras av det mänskliga örat täcker ett 
frekvensområde mellan 20 Hz till 20 kHz. Frekvenser över 20 kHz och 
upp till 1 GHz kallas för ultraljud. I djurvärlden har ultraljud använts 
som bl.a. navigationshjälpmedel i flera tusen år. Människan kom först 
på 1900-talets början, närmare bestämt under första världskriget, att få 
tillämpbar kunskap om ultraljud. Idag finns det många 
användningsområden såsom ekolod till båtar, fosterdiagnostik, 
flödesmätning av fluider och gaser. Vid flödesmätning är den stora 
fördelen med att använda sig av ultraljud att sändaren och mottagaren 
inte behöver vara i kontakt med mediet som skall mätas, t.ex. vatten i 
ett rör. Ljudvågornas förmåga att penetrera opaka material utnyttjas 
även flitigt vid oförstörande provning. Ljudvågor transmitteras och 
reflekteras olika mycket beroende på vilket material det kommer i 
kontakt med, generellt kan sägas att ju tätare materialet är desto mer 
ljud är det som blir reflekterat [9]. 
 
 
 

5.2.2 Hörbart ljud 
 
Ljudvågor med frekvenser som ligger inom det hörbara området har 
samma egenskaper vad gäller penetration, reflektion och transmittans 
som ultraljud (se ovan). Ett problem med mätning av hörbart ljud i 
t.ex. en industrilokal kan vara allt buller som förekommer och därmed 
måste filtreras bort [9, 10]. 
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5.2.3 Ljus 
 
Enligt fysiken kan man betrakta ljus både som en vågrörelse och som 
partiklar (fotoner). Synligt ljus är endast en liten del av det 
elektromagnetiska spektra som sträcker sig från radiovågor via 
infrarött ljus, synligt ljus och ultraviolett till röntgen. Det synliga ljuset 
har våglängder mellan 400 till 700 nanometer. 
 
Synligt ljus används till ett stort antal olika mätuppgifter. Oftast består 
mätningen av att man registrerar om en ljusstråle bryts eller inte. Det 
fins även applikationer där mängden ljus som penetrerar en viss volym 
mäts samt olika optiska metoder där man genom fotografering eller 
filmning kan Monitera industriella applikationer och system [11, 12]. 
 
 
 

5.2.4 Laser 
 
Tekniken bakom laserljuset är sammansatt i de engelska orden Light 
(ljus) Amplifikation (förstärkning) by Stimulated (stimulerad) Emisson 
(utsändning) of Radiation (strålning). Laserljus har fyra utmärkande 
egenskaper och det är hög effekttäthet, parallellitet, koherens och 
monokromatiskt. Hög effekttäthet betyder att strålknippet har en liten 
spridning och dessutom är knippet parallellt. Laserljus har en hög grad 
av koherens, vilket betyder att ljusvågorna är i fas med varandra. Att 
laserljus är monokromatiskt (enfärgat) betyder att det är liten 
våglängdsspridning. Egenskaperna utgör att man kan koncentrera 
strålningen till en mycket liten punkt och därigenom får man största 
möjliga energikoncentration i form av en brännpunkt. Detta kan 
jämföras med när man riktar solljuset med ett förstoringsglas. Då får 
man en väldigt koncentrerad stråle med en hög energikoncentration.  
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Eftersom lasern har dessa unika egenskaper kan man använda 
laserljuset inom många olika områden. Ett användningsområde är 
mätteknik. Lasern används så att man kan mäta avstånd mycket exakt. 
Man kan enkelt förklara hur man kan mäta avstånd. Genom att mäta 
tiden som laserstrålen behöver på sig att reflektera tillbaka laserstrålen 
till utgångspunkten kan man räkna fram sträckan, eftersom ljusets 
hastighet är konstant [12, 13, 14]. 
 
 
 

5.2.5 Röntgen 
 
Röntgenstålar är elektromagnetisk vågrörelse liksom synligt ljus men 
med en våglängd mellan 10-9 och 10-13 meter. Röntgenstrålar är 
osynliga, fortplantar sig rätlinjigt med ljusets hastighet och påverkas ej 
av elektriska eller magnetiska fält. De har joniserande och därmed en 
biologisk verkan och genomtränger all materia med större eller mindre 
framgång beroende på materialets täthet. Ett sätt att framställa 
röntgenstrålning är att accelerera fria elektroner till höga energier. För 
detta innesluts två elektroder, anoden och katoden, i en luftevakuerad 
behållare. Katoden som är utformad som en spiral upphettas till 
glödning varvid elektronerna emitteras från spiralen. Mellan katod (-) 
och anod (+) ansluts en hög spänning 40 – 150 KV varvid elektronerna 
vid katoden rusar mot anoden. När elektronerna med hög hastighet 
träffar anoden och bromsas upp övergår elektronernas rörelseenergi i 
värme och röntgenstrålning. Om man bortser från medicinskt bruk 
används röntgen oftast till oförstörande provning inom industrin [15]. 
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5.2.6 Mekaniska mätprinciper 
 
Vikt och volym är den största tillämpningen för mekaniska 
mätprinciper. Vikt kan mätas med vågar som bygger på hävstångs-
principen. För volym mätning används behållare som fylls upp av det 
aktuella mediet.  
 
 
 

5.2.7 Töjningsgivare 
 
Töjningsgivare har funnits på marknaden i över 60 år och de har 
använts för ett stort antal olika mätuppgifter. Töjningsgivaren utnyttjar 
det faktum att en ledare ändrar sitt elektriska motstånd då dess 
tvärsnitts area och längd ändras. En töjningsgivare består oftast av en 
lång ledare som löper fram och tillbaka på givaren, se Figur 5.1. 
Givaren appliceras, oftast med lim, på mätstället. Under 
mätproceduren mäts töjningsgivarens resistans. Om givaren uppvisar 
ett ökat motstånd så indikerar det att givaren har dragits ut i sin 
huvudriktning och denna motståndsförändring kan sedan översättas till 
storleken av deformationen hos det material på vilket mätningen äger 
rum [16]. 
 

 
Figur 5.1 Töjningsgivare. 
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5.2.8 Venturirör 
 
Venturirör används som ett flänsförband för att utföra flödesmätningar 
i olika processer, exempelvis i en rörledning, se Figur 5.2. Denna 
består i huvudsak av en konvergerande och en divergerande del i röret 
med tryckuttag för att kunna bestämma trycket. Trycket kan 
bestämmas före själva anordningen och i rörets minsta sektion. 
Venturirör har relativt stora bygglängder men ger låga kvarstående 
tryckförluster. Vid höga statiska tryck tillverkas de i homogent 
material. För lågtrycksmontage tillverkas de i klassiska venturirör 
vanligen i plåt. Själva montaget sker medelst insvetsning [17, 18]. 
 

 
Figur 5.2 Venturirör. 
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5.2.9 Elektromagnetisk induktion 
 
År 1831 upptäckte Michael Faraday att man kunde generera 
elektricitet med hjälp av magnetism, detta kom att kallas 
elektromagnetisk induktion. Här kommer grunderna till 
elektromagnetisk induktion att förklaras för att detta senare ska kunna 
ligga till grund för att försöka utreda om denna princip kan vara 
tillämpar vid mätning av abrasivflöde.  
 
Då man för en rak ledare genom ett magnetiskt fält genereras det en 
ström i ledaren. Om man kopplar denna ledare i en krets med en 
galvanometer, se Figur 5.3, så kan man mäta strömmens styrka. 
Strömstyrkan som genereras är beroende på magnetfältets styrka och 
hastigheten på ledaren, det vill säga att det bildas en starkare ström om 
hastigheten på ledaren, eller magnetfältets styrka, ökas. 
 

 
Figur 5.3 Induktion i ledare som förs genom ett magnetfält. 
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Teorierna om induktion har legat till grund för utvecklingen av 
elmotorn och generatorn. Ett enkelt sätt att bygga en generator är att 
linda flera varv koppartråd runt ett icke ledande rör. Koppartråden 
kopplas till t ex en strömförbrukare eller en galvanometer. Om en 
magnet sedan förs genom spolen så kommer det att genereras en ström 
genom kretsen. I detta fall är strömstyrkan beroende av antalet lindade 
varv, styrkan av magnetens fält och hastigheten med vilken magneten 
rör sig [11]. 
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6 Utvärdering 
 
Under utvärderingen kommer de olika förslagen att bedömas. Detta 
kommer att ske i olika omgångar för att sålla ut de dåliga förslagen och 
föra vidare de bättre. Bedömningen kommer att ske i olika omgångar 
och uppdelas i primär utvärdering, mellanliggande utvärdering och sist 
slutlig utvärdering och val av industriella mätprinciper [2]. 
 
 
 

6.1 Utvärdering mot uppställda krav 
 
För att utvärdera de olika förslagen har vi använt oss av 
direktgrupperingsmetoden, där hänsyn tas till de uppställda tekniska 
kraven. För att denna bedömning skall bli så överskådlig som möjligt, 
sammanställs en tabell där man snabbt och enkelt kan se vilka förslag 
som antingen förkastats eller gått vidare se Tabell 6.1. I tabellen 
redovisas även kommentarer vilka belyser fördelar alternativt 
nackdelar. Dessa kommentarer redogör för bedömningen som gjorts då 
förslaget har förkastats eller gått vidare. Normalt beaktas även de 
ekonomiska och resursmässiga kraven i det här steget men eftersom 
företaget och projektdeltagarna anser att detta kan hämma 
innovationsförmågan finns inga sådana krav. 
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Tabell 6.1 Primärbedömning (Krav). 
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Kommentarer till bedömning enligt direktgrupperingsmetod: 
 

1. Förslaget har i bedömningen givits värdet 2. Värdet är baserat 
på att ultraljud troligen uppfyller kraven i sin helhet. Det finns 
dock en viss osäkerhet huruvida ultraljud är skadligt för 
operatören. Men som nämnts ovan så utvärderas metoderna 
endast med diskussion och egna erfarenheter därför bör en mer 
djupgående informationssökning göras för att säkerhetsställa 
att det ej är skadligt för operatören.   

2. Här gjordes bedömningen att hörbart ljud troligen uppfyller 
kraven. Något som bör undersökas är huruvida de störningar, i 
form av buller från maskin och omgivning, som uppstår 
påverkar mätnoggrannheten.  

3. Denna metod kan tänkas ha vissa brister vad gäller påverkan 
från damm och slitage, varvid den fått värdet 1. 

4. Vad gäller detta förslag så tror man att påverkan från damm 
och slitage, precis som ovanstående, har för stor utsträckning 
därav värdet 1. 

5. Denna metod är mycket invecklad, vilket medför både positiva 
och negativa aspekter. Röntgen är skadligt på grund av 
strålning, det vet man. Diskussionen har varit stor angående om 
metoden ska gå vidare eller ej. Den tas med till nästa 
utvärdering. En noggrann undersökning måste göras för att 
kunna fastställa att röntgen inte är farligt för operatören. 

6. Vid bedömning av denna metod visade det sig, i diskussion 
med handledare, att den abrasiva miljöns stora slitage gör att en 
mekanisk konstruktion är utesluten. 

7. Då töjningsgivare är starkt beroende av mekaniska delar, vilka 
slits ut mycket fort utgår även denna metod. Slitaget av de 
mekaniska delarna kommer troligtvis även göra att mätvärdena 
inte blir stabila. 
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8. Venturirör utgick på grund av att metoden lämpar sig bäst för 

vätskor och gaser. Om det ens är möjligt att mäta abrasivflödet 
kommer slitaget från slipmedlet vara för stort. 

9. Elektromagnetisk induktion ses troligen kunna uppfylla alla 
kraven. Det som behövs utredas är om slipmedlet är magnetisk, 
eller går att göra magnetisk, för att inducera en spänning i en 
spole. 

 
 
 

6.2 Utvärdering mot uppställda önskemål 
 
Efter den primära utvärderingen kommer den mellanliggande 
utvärderingen. Här genomgår, de förslag som gått vidare, en 
vidareutveckling där man granskar metoderna mer noggrant mot de 
uppställda önskemålen. Önskemålen som är uppställda är i denna 
utvärdering viktade med parvis jämförelsemetod som gjordes i 
Kriterieuppställningen, se Tabell 6.2. 
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Tabell 6.2 Parvis jämförelsemetod (Önskemål). 

 
 
 

1. Ultraljud uppfyller troligen alla önskemål varvid detta förslag 
förs vidare till nästa utvärdering. Experiment och vidare 
utredning är nödvändig för att undersöka metoden vad gäller 
stabilitet och kvalitet på mätsignalen, samt vilka storheter som 
kan Moniteras. 

2. Hörbart ljud ansågs uppfylla eller troligen uppfylla alla 
önskemål förutom ”stabila värden efter kalibrering” där 
förslaget fick värdet 1 på grund av risken för bullerstörning 
från maskin och omgivning. Därav måste främst metodens 
känslighet för buller undersökas grundligt.  
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3. Det anses vara mycket tveksamt om ljus uppfyller önskemålen, 

”stabila värden efter kalibrering”, ”tåla stötar och vibrationer 
under drift” och ”tåla transport”. Anledningen att förslaget 
bedöms få problem med att leverera stabila värden efter 
kalibrering är främst den dammiga miljön samt slipmedlets 
slitage på linser och optik. Förslaget bör utredas gentemot 
dessa önskemål. 

4. Laser uppfyller troligen alla önskemål utom ”stabila värden 
efter kalibrering”. Anledningen till att detta önskemål inte 
uppfylls är att det finns stor risk för att abrasivflödet kan 
förstöra linser och optik, samt att abrasivmedels dammet kan 
smutsa ner linsen så att laserstrålarna hindras. Det är dock ej 
helt klargjort att dessa brister inte går att arbeta bort varvid 
detta bör undersökas vidare. 

5. Röntgen förs vidare trots att projektdeltagarna misstänker att 
röntgenutrustningens storlek kommer leda till problem vad 
gäller önskemålet ”passa in i nuvarande konstruktion”. Det är 
också mycket tveksamt om röntgen kommer att klara kraven 
”tåla stötar och vibrationer under drift” samt ”tåla transport”. 
Tveksamheterna enligt ovan kommer därav att utredas vidare. 

6. Elektromagnetisk induktion förs vidare då det bedömts som 
troligt att metoden kan uppfylla samtliga önskemål. Metoden 
måste dock undersökas grundligare och experiment på t ex 
slipmedlets induktiva förmåga måste utföras. 
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6.3 Vidare studier av mätprinciper 
 
En mer noggrann undersökning behövde göras efter den primära och 
mellanliggande utvärderingen. Detta gjordes på grund av att 
projektdeltagarna inte hade tillräcklig kunskap huruvida 
mätprinciperna kan förkastas eller gå vidare i arbetet. Alla förslagen 
gick vidare från föregående utvärdering, men de principer som måstes 
undersökas igen är de som fått någon etta i den parvisa 
jämförelsemetoden (Tabell 6.2), alltså hörbart ljud, ljus, laser och 
röntgen. 
 
 
 

6.3.1 Vidare undersökning av ljus och laser 
 
Vid litteraturstudier på Internet angående ljus- och lasergivares 
störningskänslighet i dammiga miljöer, visar det sig att främst laserljus 
är mycket känsligt för partiklar. Mätning av partiklar är ett område där 
laser används flitigt, då laserstrålen bryts så fort den träffar en partikel. 
Partikelstorlekar på ner till 0.4 mm kan mätas relativt enkelt varvid 
abrasivmedels dammet troligen stör en mätprocess i den aktuella 
miljön. Den abrasiva miljön vid den tänkta mätpunkten kan även 
medföra att ljus- och lasermätningens optiska delar blästras av 
abrasivflödet. Vid diskussion med Tony Ryd på Water Jet visade det 
sig att man kan se en betydande blästringseffekt hos de delar som ingår 
i den befintliga konstruktionen av sand mataren. För att undvika att 
laser mätaren slits ut av det blästrande abrasivflödet föreslogs att luft 
kunde ledas in i processen för att kontinuerligt strömma framför laser 
givaren. Denna idé ansågs dock ej vara genomförbar då det redan i 
dagsläget tillförs för mycket luft i skärprocessen. Vidare diskussion 
med Tony gav att den befintliga fukt givaren ej utsätts för smuts, från 
abrasivflödet, i allt för stor utsträckning. En möjlighet finns alltså att 
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montera eventuell laser eller ljusutrustning på samma sätt som fukt 
givaren är placerad.  
 
Som sammanfattning kan sägas att det är möjligt att montera laser och 
ljus givare samt eventuella fotoceller så att de ej förstörs av 
abrasivflödet. Viss rengörning och kompensation för dammpartiklar 
kommer att bli nödvändig. Det går inte att skydda mätutrustningen 
genom att tillföra luft i processen. De delar som kommer i kontakt med 
abrasivflödet kommer att slitas ut på grund av slipmedlets blästrande 
effekt [4, 19]. 
 
 
 

6.3.2 Vidare undersökning av hörbart ljud 
 
Möjligheten finns att lyssna efter de frekvenser som abrasivflödet 
åstadkommer, men problemet blir att urskilja de specifika frekvenserna 
från allt annat ”buller” som uppstår när maskinen är i drift. Buller från 
övrig verksamhet i lokalen kommer troligtvis ha mindre betydelse. 
Den frekvens som abrasivflödet ger ifrån sig när det rinner mot t.ex. 
metall borde vara hög vilket kan vara bra eftersom de frekvenser som 
för övrigt fortplantas i maskinen troligtvis har en lägre frekvens, med 
undantag för frekvenserna från abrasivmedlet när det färdas genom 
och därmed slipar munstycket. Detta skulle dock kunna utnyttjas, 
genom att lyssna efter vissa frekvenser just på munstycket. 
Alla diskussioner om huruvida ljudvågor med höga eller låga 
frekvenser är vanligast förekommande kan hursomhelst inte fastställas 
med säkerhet utan att man testar på en maskin i drift [20]. 
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6.3.3 Vidare undersökning av röntgen 
 
Enligt utvärderingen i kapitel 6.2 var det tveksamt om det finns 
röntgenutrustningar som är tillräckligt små för att passa in i den 
nuvarande konstruktionen utan att vara alltför skrymmande. Efter en 
vidare undersökning har det framkommit att det finns röntgenrör som 
skulle kunna klara av det önskemålet. Det bör dock tilläggas att 
mycket kring utrustning tillkommer i form av styrutrustning för 
röntgenröret och i vissa fall även kylsystem och vakuumpump till 
densamma. Vidare kan det bli aktuellt med extra strålskydd av 
röntgenröret beroende på hur hög strålningsintensiteten är vid drift, 
detta bör dock utredas vidare [21]. 
 
 
 

6.4 Slutlig utvärdering efter vidare studier av 
mätprinciper 

 
De mätprinciper som kändes osäkra angående om de kunde förkastas 
eller gå vidare genomgick en mer noggrann undersökning. Efter denna 
vidare studie gjordes en slutlig utvärdering, se Tabell 6.3. Som man 
kan tyda från denna, ser man vilka förslag som kommer att gå vidare 
till nästa del av arbetet. 
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Tabell 6.3 Slutlig utvärdering. 

 
Efter den slutliga utvärderingen insåg deltagarna att det kan vara 
möjligt att tillverka abrasivflödesmätare med hjälp av sex olika 
principer. De undersökningar som genomförts inom dessa områden 
kommer att ligga till grund för vidare arbete. 
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7. Befintliga produkter på marknaden 
 
För att undersöka om det finns befintliga givare på marknaden har 
projektdeltagarna utfört en grundlig internetsökning parallellt med 
personliga kontakter med tillverkare. Genom besök på Under-
hållsmässan i Göteborg den 11 mars 2004 upprättades kontakt med 
flera företag. Det vidare utbytet, med tillverkarna av flödesgivare, 
sköttes genom telefonsamtal, fax och e-mail. Under arbetet med att 
hitta befintliga flödesgivare på marknaden föreslog Tony Ryd på 
Water Jet Sweden AB att undersökningar gällande ultraljudsmätare var 
av stort intresse. Det visade sig vara mycket få företag som 
tillhandahåller givare för flödesmätning av solider med godtagbara 
dimensioner. Projektdeltagarna kontaktade samt undersökte givar-
sortimentet hos ett tjugotal tillverkare och försäljare i hela världen. 
Trots en mycket grundlig undersökning av marknaden hittades endast 
en givare, Solid Flow från SWR Engineering [22, 23], som ansågs 
kunna användas för kontinuerlig mätning av abrasivflöde i vatten-
skärningsmaskiner. 
 
 
 

7.1 Produktinformation för Solid Flow 
 
 
Användning: 
 
Solid Flow, från SWR engineering, är en mikrovågsgivare som är 
speciellt utvecklad för flödesmätning av bulkmaterial, där bulk 
innefattar allt från fint pulver till granulat. Vid flödesmätningen måste 
bulkmaterialet transporteras i metallrör för att mikrovågstekniken ska 
fungera. 
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SolidFlow lämpar sig mycket väl för kontinuerlig mätning av: 
 

• damm, pulver och granulat 
• kornstorlekar mellan Ø1 nm och Ø1 cm 
• material som transporteras pneumatiskt  
• material under fritt fall 

 
Givaren är lättmonterad och slitagetålig. 
 
 
Applikationer - Praktiska exempel 
 
Givaren kan används vid både små och stora kvantiteter då det ställs 
höga krav på dosering. Praktiska exempel kan vara allt ifrån dosering 
av läkemedel till blandning av betong. Se Figur 7.1. 
 
Användningen av Solid Flow leder till att doseringen av ingredien-
serna blir reproducerbara och man kan få en mycket exakt dosering. 

 
Figur 7.1 Mätning vid dosering. 
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Vid mätningar, då man inte har konstant flöde, kan Solid Flow 
användas för att räkna ut medelvärden av flöden. Om det visar sig 
nödvändigt kan man även använda värdena för att reglera flödet. 
 
Som nämnts ovan används Solid Flow på vissa företag för att 
kontinuerligt mäta och reglera cementflöden. I dessa applikationer 
används en skruv med ställbar matning, en såkallad matarskruv. Efter 
skruven faller cementen fritt i ett metallrör på vilket Solid Flow är 
monterad. Med hjälp av mätvärden från Solid Flow kan skruv-
hastigheten regleras och man får ett konstant och mycket exakt flöde 
av cement. 
 
 
Mätsystemet 
 

 
Figur 7.2 Mätsystem. 

 
 
Det kompletta mätsystemet, se Figur 7.2, består av följande: 
 

• Fäste för givaren 
• Sensor med FMS med två meter kabel 
• Utvärderingsenhet, FME 
• C-box ansluts mellan sensor och FME 

(Är ej nödvändig, men skyddar sensorn vid felkoppling) 
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Funktion 
 
Sensorn arbetar med mikrovågs teknik och måste monteras i ett 
metallrör. Ett mätfält skapas av mikrovågorna i kombination med 
metallröret. Energin i mikrovågorna sprids sedan när de träffar fasta 
partiklar i röret och reflekteras tillbaka till sensorn. Insignalen 
analyseras sedan med avseende på amplitud och frekvens. Solid Flow 
fungerar därmed som en partikelräknare som räknar kvantiteten av 
fasta partiklar, under rörelse, per tidsenhet. Se Figur 7.3. Mät-
signalerna för givaren ligger mellan fyra och tjugo milli Ampere eller 
två till tio Volt. På grund av att analys endast sker inom vissa 
frekvenser kommer endast partiklar som är i rörelse att registreras. Vid 
kalibrering av Solid Flow trycks en knapp in och referensflödet matas 
in. 
 

 
 

Figur 7.3 Funktion. 
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8. Laboration 
 
I följande kapitel beskrivs de laborationer som projektdeltagarna gjort. 
Syftet med experimenten var att utreda huruvida ultraljud och hörbart 
ljud kan användas för att registrera olika sandflöden. Under labora–
tionen fick projektdeltagarna hjälp med utrustning och hand ledning av 
Kristian Haller [24] på BTH. 
 
 
 

8.1 Benämning 
 
Försök att mäta abrasivflödet med hjälp av ultraljud och hörbart ljud. 
 
 
 

8.2 Laborationens mål 
 
Registrera ändring av mätsignal vid ändring av abrasivflöde. 
Mätsignalen skall vara stabil vid stabilt flöde och ändras till ett nytt 
stabilt värde då flödet ändras. 
 
 
 

8.3 Teori 
 
Under laborationens första del kommer mätningar av ultraljudssignaler 
utföras. Här undersöks om insignalerna påverkas av abrasivmedlet och 
förändras vid olika abrasivflöden. 
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Under den andra delen studeras hörbart ljud. Detta sker i form av en 
registrering av det ljud som uppstår då slipmedlet passerar en rörkrök. 
 

8.4 Apparatur 
 
Experimentet kommer att kopplas upp enligt Figur 8.1. 
 

 
 

Figur 8.1 Apparatur. 
 
Alla enheter utom våg, sandbehållare, oscilloskop, frekvensmodulator 
och stoppur kommer att monteras på en skiva. Till detta kommer även 
piezokeramer, kablar, spik, skruv, tejp, lim mm.  
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8.5 Utförande 
 
Tanken är att koppla upp laborationsutrustningen enligt Figur 8.1. När 
detta är gjort monteras ultraljudsgivarna enligt Figur 8.2. 
 

 
Figur 8.2 Ultraljud. 

 
 
Under försöket skickas en ultraljudssignal från sändaren, genom 
abrasivflödet, till mottagarna. Förhoppningen är att ultraljudssignalen 
har ett större värde i Mottagare 2 än i Mottagare 1 på grund av 
avböjningen i abrasivflödet. 
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Under andra försöket kopplas rör och givare upp enligt Figur 8.3. 

 
Figur 8.3 Hörbart ljud. 

 
Här registreras det ljud som uppstår då slipmedlet studsar i kröken. 
Förhoppningen är att frekvens och/eller amplitud ändras då flödet 
ändras. Experimentuppställningen kan ses i sin helhet i Figur 8.4. 
 

 
 

Figur 8.4 Experimentuppställning. 
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8.6 Mätresultat och observationer 
 
Ultraljudsmätningen gav inga mätbara resultat. Vid kontroll visade det 
sig att kontakterna på piezokeramerna kortslöts av kopparröret, varvid 
ljudet troligtvis leddes i kopparmaterialet. Det är troligt att materialet i 
röret måste isoleras från piezokeramerna för att ultraljudet ska kunna 
slå igenom rörväggen och påverkas av abrasivflödet. Ett annat 
alternativ är att piezokeramerna monteras inuti röret för att kunna få 
mätbara resultat. Vid mätning av hörbart ljud monterades en piezo–
keram i rörböjen. Experimentet började med att en analys av 
frekvenser genomfördes. Denna analys utfördes vid konstant 
abrasivflöde och det visade sig att amplituden, vid en frekvens runt 
14,7 kHz, gav de högsta mätvärdena varvid beslut togs om att göra 
mätningarna i detta område. För varje bricka, som ger ett visst 
abrasivflöde, utfördes tre försök. Se Tabell 8.1. Det användes tre 
stycken olika storlekar på brickorna. Vid varje försök lagrades 40 
mätningar med hjälp av ett oscilloskop, var på resultaten analyserades 
gällande frekvens och amplitud. Slutligen gjordes en vägning av det 
abrasiv som använts och med hjälp av uppmätt tid kunde abrasivflödet 
beräknas. 
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Tabell 8.1 Hörbart ljud. 
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9. Resultat 
 
Nedan presenteras resultaten av den produktsökning samt de 
laborationer som utförts. 
 
 
 

9.1 Produktsökning 
 
Efter en omfattande sökning av befintliga givare på marknaden 
hittades endast en givare som kunde möta de uppställda kriterierna. 
Funktionaliteten kunde aldrig med säkerhet bekräftas genom egna 
tester eftersom Water Jet Sweden AB ansåg priset vara något högt för 
att kunna motivera en installation på maskinerna hos framtida kunder. 
Faktum kvarstår dock att givaren med största sannolikhet skulle klara 
av uppgiften att leverera mätvärden som kan ligga till grund för 
kontinuerlig reglering av abrasivflödet. Givaren heter SolidFlow, se 
Figur 9.1, och tillverkas av SWR Engineering [22, 23]. I Sverige 
saluförs givaren av Wesmar AB [25, 26], för produktspecifikation på 
SolidFlow se bilaga. 
 

 
 

Figur 9.1 SolidFlow [23]. 
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9.2 Laboration 
 
Försöken med ultraljud gav inga resultat och den troligaste orsaken till 
detta var att piezokeramerna inte var helt isolerade från kopparröret. 
Den andra delen av försöken gav dock mer lovande resultat. Som 
synes i Tabell 8.1 ovan observerades en förändring av amplituden runt 
en viss frekvens när abrasivflödet ändrades. För att verkligen kunna 
fastställa metodens funktionalitet måste den studeras mera ingående 
och eventuellt modifieras. Men i det här läget ser det ut som om 
metoden skulle kunna ligga till grund för konstant reglering av 
abrasivflödet. 
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10. Förslag på vidare arbete 
 
Detta arbete har visat att det kan finnas möjlighet att använda ett 
relativt stort antal olika principer vid mätning av abrasivflöde. Vidare 
arbeten bör grunda sig på de slutsatser som dragits i detta arbete och 
ytterligare undersökningar samt praktiska experiment bör göras på 
dessa principer. Arbetet kan även ligga till grund för en sökning av 
befintliga givare på marknaden. Det är av yttersta vikt att arbetet med 
att undersöka de principer där det fanns tveksamheter, angående 
förmågan att uppfylla krav och önskemål, fortskrider. 
 
Projektdeltagarna anser att det här arbetet är en mycket bra grund för 
ytterliggare ett examensarbete med målet att ta fram en färdig prototyp 
för mätning av abrasivflöde i vattenskärningsmaskiner. 
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