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Sammanfattning 

Detta examensarbete syftar till att undersöka de olika teknikerna som lämpar sig för att 
kommunicera med en dräneringspump. Behovet av att kunna kommunicera med 
dräneringspumpen är i dagsläget växande. Detta då det inuti dräneringspumparna 
börjar finnas allt mer smart elektronik som övervakar pumpen men ännu ingen klar 
lösning för hur denna smarta elektronik ska kunna nå ut med sin data. I dag måste 
dräneringspumparna öppnas upp för att data som den smarta elektroniken samlat in 
skall kunna läsas ur. Att öppna dräneringspumpen tar tid och packningar måste 
rengöras eller bytas p.g.a. själva öppnandet. Detta har resulterat i att många kunder i 
dagsläget inte använder sig av funktionaliteten som den smarta elektroniken erbjuder 
utan istället använder sina dräneringspumpar tills de havererar. 

 

Examensarbetet beskriver en handfull olika kommunikationslösningar och vad de 
erbjuder för möjligheter och begränsningar. En referensgrupp bestående av personer 
från ITT W & WW samt dotterbolaget Grindex har bidragit med åsikter om vilka 
lösningar som är de mest intressanta. De två kommunikationslösningarna som i 
slutändan visat sig vara mest intressanta har sedan undersökts mer noggrant. 

 

Till sist har examensarbetet mynnat ut i dels en rapport till ITT W & WW om vad som 
kan göras och en rekommendation om vad ITT W & WW bör göra. 
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Abstract 

This Master of Science Thesis aim to review the different techniques that can be used 
for communication with a dewaterning pump. The need for communication with the 
dewatering pumps is growing. This is due to the fact that more and more smart 
monitoring electronics is integrated inside the dewatering pump. However there is yet 
no way to reach out with the monitoring data through the dewatering pumps cases. 
Today the pump casings need to be opened to reach the monitored data. The opening 
procedure takes some unwanted time and sealings need to be cleaned or replaced just 
because of the opening procedure. This have resulted in many customers don’t use the 
functionality the smart electronics offer. Instead the run their dewatering pumps until 
they failure. 

 

The thesis describes a handful different solutions for communication and what 
opportunities and limitations the offer. A reference group consisting of peoples from ITT 
W & WW and the affiliate Grindex have contributed with thoughts regarding which 
solutions that is more interesting. The two communications solutions which have shown 
to be most interesting have been closer reviewed. 

 

Finally this thesis have lead to a report to ITT W & WW describing what can be done 
and a recommendation of what ITT W & WW should do. 



 1 

1 Innehållsförteckning 
1 Innehållsförteckning........................................................................................................... 1 

2 Inledning............................................................................................................................. 2 

3 Bakgrund ............................................................................................................................ 3 

4 Syfte ................................................................................................................................... 4 

5 Avgränsningar .................................................................................................................... 4 

6 Metodbeskrivning............................................................................................................... 6 

7 Behov ................................................................................................................................. 7 

8 Liknande tillämpningar ...................................................................................................... 7 

9 Teknikstudie ....................................................................................................................... 7 

9.1 Radio .......................................................................................................................... 8 
9.1.1 Radioteknik ........................................................................................................ 8 
9.1.2 Antennplacering ................................................................................................. 9 

9.2 RFID......................................................................................................................... 12 
9.3 Kommunikation över strömkabeln........................................................................... 15 

9.3.1 Manöverledare.................................................................................................. 15 
9.3.2 Power Line Communication............................................................................. 15 

9.4 Induktiv datalänk...................................................................................................... 16 
9.5 Kontakt på pump ...................................................................................................... 16 
9.6 Optiskt ...................................................................................................................... 17 
9.7 Akustiskt................................................................................................................... 18 
9.8 Strömförsörjning ...................................................................................................... 18 

9.8.1 Ackumulerad energi ......................................................................................... 18 
9.8.2 Från strömkabeln.............................................................................................. 20 
9.8.3 Induktivt genom pumptoppen .......................................................................... 21 
9.8.4 Induktivt till CEE-don/Starter .......................................................................... 22 

10 Diskussion .................................................................................................................... 22 

11 Implementation och test ............................................................................................... 23 

11.1 RFID......................................................................................................................... 23 
11.2 Bluetooth strömförsörjd induktivt genom pumptopp............................................... 24 

11.2.1 Bluetooth .......................................................................................................... 24 
11.2.2 Induktiv strömförsörjning ................................................................................ 26 

12 Slutsats & Rekommendation........................................................................................ 33 

13 Referenser..................................................................................................................... 34 

14 Bilaga 1 – Simulering................................................................................................... 36 

 



 2 

2 Inledning 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete gjort för Institutionen för 

Maskinkonstruktion vid Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbetet har bedrivits för ITT 

W & WWs räkning i deras lokaler i Sundbyberg under våren år 2010. Det ska förtydligas att 

ITT W & WW under de senare har åren köpt upp företagen Flygt och Grindex. Dessa två 

företag är nu varumärken för bl.a. dräneringspumpar under ITT W & WW. Innehållet i Flygt 

och Grindex pumparna är i många fall lika men själva pumpskalet har olika design och 

säljkanalerna för pumparna ser olika ut. 

 

Jag vill passa på att tacka handledarna på ITT W & WW, Henrik Myringer och Jürgen 

Mökander för deras hjälp vid diskussioner kring de tekniska frågorna som examensarbetet har 

berört. Jag vill även tacka Henrik Myringer, Jürgen Mökander, Staffan Olsson, Mathias 

Glimryd, Ola Hällgren och Tore Hovland för deras medverkande i examensarbetets 

referensgrupp som bidragit med mycket värdefulla åsikter. 
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3 Bakgrund 
Dräneringspumpar används bl.a. i gruvor och på byggarbetsplatser för att hålla undan vatten, 

där flyttas de runt mellan olika icke-permanenta installationer. Pumparna behandlas sällan 

milt och när de väl är nedslängda i en vattensamling lämnas de åt sitt öde. Detta leder ofta till 

att pumpen får gå torr eller att något yttre föremål sätter igen insuget med ökat slitage som 

följd. I dagsläget finns det en enhet kallad PIM (Pump Integrated Memory, figur 2) som kan 

installeras i pumptoppen (figur 1). Denna enhet loggar främst ström och temperatur hos 

pumpen men innehåller även pump-ID och servicehistorik. En stor fördel med denna enhet är 

möjligheten till att serva pumpen baserat på verklig drifttid samt driftsätt. Har pumpen gått 

torr under en längre tid kommer den att behöva service tidigare än om den har pumpat vatten 

och fått nödvändig kylning. Det finns dock två stora nackdelar med dagens PIM: 

 

• Pumptoppen måste demonteras för att komma åt USB-anslutningen på PIM-enheten 

där pumpdata kan tas ut. Att demontera pumptoppen tar tid och fungerande packningar 

måste bytas i onödan. 

 

• Aktuell data är fast i pumpen till nästa service. Pumpen vet t.ex. själv om den behöver 

komma in till service men kan inte meddela omvärlden sin status. 

 

 

 

 

Figur 1 – Pumptopp Flygt 2620 Figur 2 – Flygt PIM 



 4 

4 Syfte 

Om det går att få bukt med dagens nackdelar med avseende på hur enheten i pumpen kan 

kommunicera ut kommer det leda till att minskad risk för haverier bland pumparna. Kan en 

lösning även leda till att underlätta för servicepersonal och att optimera serviceintervaller 

kommer ITT W & WWs pumpar bli mer tillförlitliga. Om sedan pumpdata och pumpstatus 

kan göras tillgänglig för användaren kommer en bättre kontakt kunna etableras mellan kund 

och pumputhyrare. 

5 Avgränsningar 

Examensarbetet har följande avgränsningar:  

• Flygt 2600-serien dränkbara dräneringspumpar (figur 3). Dessa är ITT W & WWs 

senaste pumpar för dränering som kommer att fasa ut den äldre Bibo-serien. Därför 

kommer examensarbetet endast att titta på en lösning för 2600-serien även om den 

mycket väl kan komma att passa andra serier. 

 

Figur 3 – Flygt 2600 serien 

 

 

• Ej frekvensstyrda pumpar. Frekvensstyrning är en slags hastighetsreglering av för 

elmotorer som främst används för större pumpar i fasta installationer. 

Frekvensstyrning ger gärna upphov till elektriska störningar på såväl strömledarna 

som i luften. Då dessa pumpar inte används med frekvensstyrning behöver ingen 

hänsyn tas till problematiken kring denna störkälla. 

• Maximalt tio veckor för framtagning av koncept. Nya idéer på hur kommunikation 

från pumpar kan se ut kan diskuteras oändligt länge. Det finns ingen perfekt lösning 
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utan det går ständigt att utveckla något bättre. För att inte hamna i en oändlig 

konceptframtagning ges den max tio veckor. Därefter inriktas examensarbetet mot ett 

eller två av de mest lovande koncepten. 

• Examensarbetet tittar på kommunikationsmöjligheterna baserat på två olika 

inkopplingsalternativ. Antingen med en s.k. startapparat (figur 4) som kan rymma viss 

elektronik eller med en CEE-standardiserad trefas stickpropp (figur 5) som inte ger 

några större möjligheter att rymma någon elektronik. I det senare fallet placeras 

elektroniken direkt i pumpen vilket ger lite sämre förutsättningar för bl.a. 

radiokommunikation då pumpen kan vara dränkt i vatten. 

 

 

 

 

Figur 4 – Flygt START 351  Figur 5 – ABB trefas stickpropp (16A CEE-

don) 

 

• Det förutsätts att pumpen kan vara utrustad med en strömkabel med sex ledare varav 

två lediga för kommunikation, se figur 6. Denna kabel ger möjlighet till 

kommunikation över två manöverledare mellan t.ex. pump och starter. Själva 

kommunikationstekniken där emellan anses vara löst. 

 

 

Figur 6 – Flygt SUBCAB 4 G X + 2x1,5 
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• Pumpen antas antingen befinna sig på öppen byggarbetsplats, i en gruva eller inne på 

ett servicecenter. De olika miljöerna erbjuder olika förutsättningar för 

kommunikationen med pumpen vilka tas i beaktande. 

• Mottagare av pumpdata/status är servicepersonal på t.ex. en uthyrningsfirma eller 

personalen på en byggarbetsplats eller i en gruva. 

• Att konstruera en komplett lösning från PIM till användare ingår ej i examensarbetets 

avgränsningar. Examensarbetet syftar åt att undersöka vilka kommunikationsmetoder 

som är möjliga och vad de ha för fördelar respektive nackdelar.  

• För att kunna utreda hur metoderna fungerar rent praktiskt kommer någon eller några 

metoder att implementeras och testas. Då kommer givetvis demonstrationsutrustning 

som handenhet, mottagare/sändare eller dylikt att vara tvungen att användas. 

6 Metodbeskrivning 

Likt den s.k. vattenfallsmodellen inleds examensarbetet med att allt noggrannare och tydligare 

ställa upp problemformuleringen. Efter planeringsstadiet kommer en sökning kring 

tillgängliga tekniker och dess egenskaper att inledas. En referensgrupp bestående av 

specialister inom området kommer att utses. Två från ITT W & WW Sundbyberg och två från 

Grindex säljorganisation som jobbar närmare slutanvändaren av dräneringspumparna samt en 

från ITT W & WW i Kristianstad där de är specialister inom automation. Då teknikstudien 

kring de olika kommunikationsmetoderna är klar kommer en eller flera metoder att väljas ut 

för fördjupande utredning, detta i samråd med referensgruppen. Därefter implementeras 

någon eller några av teknikerna och test kommer att utföras innan analys och utvärdering sker. 

Till sist kommer examensarbetet att utmynna i ett förslag kring hur resultat och erfarenheter 

ska kunna produktifieras ITT W & WWs dräneringspumpar. 

Till examensarbetets förfogande står: 

 

• 20 veckor heltidsarbete 

• Handledare 

• Labb (inkl labbpersonal) 

• Referensgrupp 

• Mjukvara så som Mathworks MATHLAB, Simulink, Cedrat Flux mm. 

• Inköp av utvecklingskort mm. 
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7 Behov 

Under de möten som har hållits med referensgruppen har det framkommit att behovet av att 

kunna kommunicera med dräneringspumparna under drift är väldigt litet. Mer intressant är att 

när pumpen kommer in på service enkelt kunna få ut pumpdata ur pumpen. Idag har 

uthyrningsföretagen stora problem med att de inte ens vet pumpens ID då märkskyltar 

antingen trillat av eller är väldigt slitna av den hårda miljö pumpen vistas i. Att kommunicera 

under drift är viktigare för de större pumparna som är fast installerade, inte dessa mobila 

dräneringspumpar i Flygts 2600-serie. Samtidigt har det framkommit att det är viktigt att 

tekniken som möjliggör kommunikation under drift beskrivs i denna rapport då behovet av 

sådan teknik mycket väl kan komma i framtiden samtidigt som tekniken blir billigare. 

8 Liknande tillämpningar 

Två stora konkurrenter till ITT W & WW är Grundfos [1] och ABS [2]. Deras pumpar är till 

den mekaniska konstruktionen väldigt lika konstruktionen hos ITT W & WWs Flygt och 

Grindex pumpar. Grundfos pumpar kan fås med lite smarta funktioner som integrerad nivå-

vippa. ABS pumpar kan fås med en enhet liknande Grindex "S.M.A.R.T" vilken håller koll på 

fasriktning så att pumpen roterar åt rätt håll och även temperatur så att pumpen slås av vid 

överhettning. Så pass avancerad funktionalitet som PIMen med övervakning och loggning 

över tiden är det bara ITT W & WW som har. Kommunikation från dessa enheter skulle vara 

ytterligare ett steg mot mer avancerad teknik i dräneringspumpar. 

Andra branscher med produkter som t.ex. portabla luftkompressorer, större bergborrmaskiner 

m.m. för anläggningsarbeten har sällan mer "smart elektronik" än någon räknare som håller 

reda på drifttimmar. Behovet av kommunikation från dem har således varit väldigt begränsat 

och det har varit svårt att hitta redan utvecklade kommunikationslösningar att kunna hämta 

idéer från. 

9 Teknikstudie 

Examensarbetet syftar bl.a. till att ge en bred överblick över de tekniker som anses vara 

intressanta i dagsläget. Det är då viktigt att även tekniker som är något mindre intressanta just 

idag även nämns i rapporten. Detta för att förenkla för den som läser rapporten om något år. 

Det blir enklare att ta reda på varför en viss teknik ratades då och på vilka grunder. 

Teknikutvecklingen kan mycket väl ha lett till att teknikerna framöver värderas annorlunda.  
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9.1 Radio 

Som tidigare nämnts har referensgruppsmötena kommit fram att behovet av att kommunicera 

med pumpen under drift är väldigt litet. För dessa dräneringspumpar räcker det med en 

enklare lösning som erbjuder kommunikation mellan pump och handenhet eller dator. Att 

installera radioenheter i pumpen som gör att pumpen kan kommunicera över GSM-nätet och 

stora industriella nätverk som SCADA vilka finns i bl.a. gruvor är mer intressant för större 

pumpar vilka är fast installerade än de portabla dräneringspumpar som avses i 

examensarbetet. För dessa större pumpar finns redan t.ex. pumpövervakningssystemet MAS 

[3], vilken är mer avancerad och dyrare lösning som kan motiveras för mer permanenta 

pumpinstallationer. 

9.1.1 Radioteknik 

För att kunna välja vilken radioteknik som ska användas behöver en del egenskaper vägas 

gentemot den funktionalitet som efterfrågas i enheten.  

• Frekvensband, många av teknikerna använder det licensfria frekvensbandet kring 2.4 

GHz. Detta frekvensband är fritt att använda världen över med en del begränsningar 

gällande bl.a. sändareffekt. T.ex. Bluetooth är fritt att använda världen över medan 

kommunikation över mobiltelefoninäten går på olika frekvenser beroende på var i 

världen det används. Det är givetvis en fördel om det räcker med endast en enhet med 

en viss teknik vilken kan användas världen över istället för att utveckla olika versioner 

för olika världsdelar. Vissa radiotekniker som ZigBee kräver även att licenskostnader 

betalas vilket måste hållas i åtanke. 

• Tillgänglighet, det är en stor fördel om endast enheten som skall sitta inne i pumpen 

behöver utvecklas. Om en egen radioteknik används måste även egen läsutrustning för 

att kunna läsa av pumpen utvecklas. Används istället t.ex. Bluetooth som redan finns 

integrerat i de flesta handdatorer, bärbara datorer och mobiltelefoner är den sidan av 

kommunikationslänken redan löst. Då behövs endast mjukvaran utvecklas i den 

mottagande änden istället för även hårdvaran. 

• Bandbredd, hur fort behöver pumpdata kunna överföras från pumpen? WiFi erbjuder 

mycket hög överföringshastighet (runt 100Mbit/s) medan ZigBee inte klarar mer än ett 

par hundra kbit/s. Generellt gäller att desto högre bandbredd som väljs desto mer 

komplex blir hårdvaran, mer strömkrävande och dyrare. En bra kompromiss måste 

alltså göras. 
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• Räckvidd, då inget direkt behov av att kunna kommunicera med pumpen på längre 

avstånd än någon meter finns kan en radioteknik likt Bluetooth, ZigBee eller liknande 

användas. 

• Strömförbrukning, beroende på vilket sätt enheten i pumpen skall försörja sig med 

energi blir detta olika viktigt. Om enheten ska klara sig på ackumulerad energi är det 

givetvis väldigt viktigt att radiotekniken är så energisnål som möjligt. Om energin 

istället tillsätts på något vis utifrån är det inte lika viktigt med strömförbrukningen. 

• Kostnad, att utveckla t.ex. en GSM-modul från grunden är väldigt komplext och 

resurskrävande. Samtidigt är färdiga GSM-moduler dyra i inköp för att kunna 

integrera i den egna enheten. Förmodligen är det bäst ekonomiskt sett att inte utveckla 

sin radiomodul från grunden utan använda sig av någon modul utvecklad av någon 

annan tillverkare. Det bör även hållas i åtanke att komplexa GSM- och WiFi-moduler 

är dyrare än ZigBee och Bluetooth-moduler. 

 

Bluetooth är en väldigt stark kandidat då den står väldigt högt i kurs på alla punkter 

gentemot konkurrenter som t.ex. WiFi, GSM, ZigBee m.fl.  

9.1.2 Antennplacering 

För att radio som teknik ska fungera krävs en antenn på ett eller annat vis. Metoder som 

mobiltelefoni vilka kommunicera över långa avstånd kräver en väl definierad antennplacering 

för god prestanda. Andra metoder som inte kommunicerar över lika långa avstånd klarar sig 

med enklare antenner. 

9.1.2.1 Integrera antenn i pumphandtag 

Pumphandtaget är idag gjord i metall och klätt med en skyddande plast. Placering av antennen 

i handtaget är troligen ett av de bättre ställena att ha en antenn, se figur 7. Antennen sitter då 

på pumpens högsta punkt samtidigt som den är väl skyddad inuti handtaget. Denna placering 

kräver dock modifiering av såväl pumptopp som handtag. En sådan modifiering är väldigt 

kostsam då nya gjutformar, gjutverktyg, handtag måste utvecklas och tillverkas. Denna typ av 

modifiering är mer något som kan vara bra att ha i åtanke inför nästa generations 

dräneringspumpar. 
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Figur 7 – Pumptopp Flygt 2640 

9.1.2.2 Antenn i genomföring för nivåvippa 

Vissa pumpar är förberedda för montering utav en nivåvippa, se figur 8. I dess genomföring 

kan en antenn monteras. Antingen monteras antennen ensam eller integrerad tillsammans med 

nivåvippan. Dessvärre är det endast de mindre pumparna 2610 och 2620 som är förberedda 

för nivåvippa. De större pumparna 2630, 2640, 2660 och 2670 är i gjutgodset inte förberedda 

för nivåvippa. För dessa pumptoppar måste mindre ändringar av gjutformarna göras, vilket i 

sin tur är kostsamt om än inte i närheten av vad det skulle kosta att göra större förändringar 

som de som behövs för att kunna montera antennen i handtaget. För de mindre pumparna 

2610 och 2620 vilka är förberedda för nivåvippa blir en nackdel är att det är svårt att 

kombinera nivåvippan med en antenn rent fysiskt. Troligtvis blir pumpen begränsad till 

antingen nivåvippa eller radioantenn. 

 

 

Figur 8 – Pumptopp Flygt 2620 förberedd för nivåvippa 
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9.1.2.3 Manöverledare som antenn 

Strömkabelns extra manöverledare används som antenn för någon radiometod. Då längden på 

kabeln inte är känd kommer det vara svårt att göra en ”äkta” antenn anpassad för 

radiometodens våglängd. Radiovågor kommer dock att finnas i området väldigt nära kabeln 

vilka troligen kommer att kunna läsas av längs med kabeln. Att inget behov av att modifiera 

pumptoppen finns och en möjlighet att läsa av pumpdata längs med en bit av kabeln är två 

stora fördelar med detta koncept.  

9.1.2.4 Radiosignaler via strömkabelgenomföring 

Monteras en liten radioenhet inne i pumpen kommer lite signaler att leta sig ut genom 

strömkabelgenomföringen. Hur mycket som letar sig ut beror på radiovågornas frekvens och 

effekt. Med denna metod skulle kanske Bluetooth eller någon annan radiometod kunna 

användas dock med reducerad signalstyrka. Enkla tester då en mobiltelefon med Bluetooth 

stängts in i pumptoppen visar att det går att föra över data till en bärbar dator mycket bättre än 

vad någon vågat hoppas på. Klass 2 Bluetooth med en specificerad räckvidd på upp till 10 m 

ger ett par meters räckvidd lyckad kommunikation trots att ena änden av Bluetooth-länken är 

instängd i pumptoppen. Vid ökande avstånd sjunker dataöverföringshastigheten markant och 

tillslut bryts anslutningen. 

9.1.2.5 Antenn i kabel 

En liten antenn pressas upp i strömkabeln mellan ledarna innan pumptoppens 

kabelgenomföring dras åt. Detta skulle ge en slags utgång för antenn utan att behöva 

modifiera pumptoppen. Detta koncept dras dock med flera nackdelar som att det förmodligen 

är svårt att pressa upp något i en strömkabel. Installationen riskerar då att bli ett hantverk och 

inte något som är enkelt att installera. Elsäkerhetsmässigt kan även denna installation vara 

något tveksam då monteringen riskerar att skada kabel. 

9.1.2.6 Icke-ledande fönster 

Ett litet fönster i t.ex. glasfiber om ett par cm2 skulle möjliggöra för att kunna nå ut med radio. 

Detta fönster kan med fördel monteras så att det sitter skyddat av pumpens handtag uppe på 

pumptoppen. Förmodligen går det att modifiera pumptopparna så att endast maskinell 

bearbetning krävs för att kunna montera fönstret. Detta skulle då vara en betydligt billigare 

lösning än att göra nya gjutformar. 
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9.2 RFID 

Radio Frequency Identification (RFID) används främst för att hålla koll på gods, personal, 

mm. Det finns flera frekvenser som används för RFID. En lägre frekvens på 125 kHz och en 

på 13.56 MHz där såväl data som strömförsörjning skickas mellan RFID-läsare och den s.k. 

RFID-taggen. Denna teknik kallas för passiv RFID och används för applikationer där kort 

avstånd och relativ låg datahastighet inte är ett problem. Exempel på applikationer är 

passagesystem och märkning av gods i fraktbranschen. 

 

Applikationer som kräver större avstånd och högre datahastigheter använder något av de 

högre frekvensbanden 400-500, 800-900 MHz, 2.45 GHz eller 5.8 GHz. Då krävs det att 

själva taggen har batteristöd, taggarna är därmed antingen semi-passiva eller aktiva. Dessa 

applikationer kan vara t.ex. biltullar. Generellt fås högre datahastighet vid högre frekvens och 

de s.k. RFID-taggarna och RFID-läsarna blir mer avancerade och kostsamma. 

 

En aktiv eller semi-passiv RFID lösning kräver mer utveckling gällande radiodelen. Detta för 

att det är svårare att göra högfrekventa radiodelar och även för att det inte finns lika mycket 

färdigt i form av radio-lösningar på marknaden som det gör för passiv RFID. 

 

En stor fördel med att använda sig av en så pass spridd teknik som passiv RFID är att det 

finns mycket utrustning färdigtutvecklad i form av t.ex. RFID-läsare. Det finns idag små 

billiga handdatorer med inbyggd RFID-läsare, se figur 9. I en sådan handdator kan 

skräddarsydd programvara för avläsning av pumpdata enkelt implementeras. 

 

 

Figur 9 – Synco Technology SR-RH-9813 [4] RFID-läsare med Windows CE 

 

STMicroelectronics har en minneskrets M24LR64 [5] som kan nås antingen via ett seriellt 

protokoll, I2C, eller via passiv RFID enligt ISO 15693. Den seriella standarden I2C finns det 
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hårdvarustöd för i väldigt många mikrokontrollers. RFID-protokollet ISO 15693 är ett väldigt 

brett spritt protokoll som det finns många handburna läsare till. Minneskretsen rymmer 64 

kbit data som kan läsas med en passiv RFID-läsare även om kretsen inte är spänningssatt. 

Antennen som krävs för att kunna kommunicera över RFID-protokollet kan konstrueras [6] på 

lite olika sätt beroende på vad den ska vara optimerad för. För ett största läsavstånd på upp till 

40 cm behöver antennen en yta stort som ett visitkort. Kan ett kortare läsavstånd accepteras 

kan antennen bestå av en induktans stor som en ärta. Hur lång räckvidden blir beror även på 

hur antennen monteras på pumpen. Sitter den långt från metall blir det bra räckvidd medan 

om den sitter dikt an mot pumptoppen i aluminium blir räckvidden avsevärt sämre. 

 

Flertalet rapporter beskriver problemet med att montera RFID-taggarna direkt mot metall. I 

rapporten ”How RFID will work in metal environments” [7] beskrivs problemet av att dels 

s.k. vivelströmmar i metallen absorberar magnetfältet generellt men även att motfält uppstår 

som håller under magnetfältet, se figur 10. Rapporten ger en del designtips om vad som ska 

beaktas för att lyckas bättre med RFID-kommunikationen då metall finns i närheten. Bl.a. att 

taggarna kan justeras till att resonera kring en frekvens som ligger lägre än den som RFID-

systemet arbetar på. Då taggen monteras i närheten av metall kommer dess resonansfrekvens 

öka och då igen hamna vid systemets frekvens. 

 

 

Figur 10 – Genomskärning av magnetfältets fältlinjer [7] 

Reader antenna 

Tags reading 

Tags not reading 

Reader antenna 

Metal surface 

Field is parallel to metal surface 
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Artikeln ”Influence of Different Types of Metal Plates on a High Frequency RFID Loop 

Antenna: Study and Design” [8] studerar problemet och ger en överblick om hur närvaro av 

metall påverkar just den frekvens och standard (ISO 15693) som STMicroelectronics 

minneskrets tillämpar. Microchip Technology Inc har två väldigt bra [9] [10] s.k. 

"Application Notes" som beskriver hur passiv RFID fungerar och hur taggar kan designas för 

bästa resultat. Det bör dock finnas i åtanke att hur väl en RFID-lösning designas undgås inte 

det faktum att metall i närheten av taggarna kommer att försämra räckvidden väsentligt.  

 

En nackdel med att kommunicera med passiv RFID är att själva tekniken främst är gjord för 

att föra över små mängder data och har därmed ofta en låg dataöverföringshastighet, som ID 

och ett fåtal variabler. Datahastigheten är ofta låg, typiskt runt 20-60 kbit/s. Dagens PIM 

innehåller idag upp till 4 MB pumpdata vilket skulle ta orimligt lång tid att föra över till en 

handenhet med passiv RFID-teknik. Det skulle dock räcka med ett par kbit data för att få 

klarhet i hur pumpen mår. Dessa kbit skulle kunna bestå av data innehållande 

tillverkningsinformation som finns på märkplåten, se figur 11. 

 

 

Figur 11 – Märkplåt Flygt 2670 

 

Märkplåten innehåller data motsvarande ett par hundra bitar. Det lämnar med 

STMicroelectronics M24LR64 runt 60 kbit att använda för sammanfattad driftdata om hur 

många starter pumpen har gjort, hur många timmar den har gått, om pumpen har gått väldigt 

varm under en längre tid o.s.v. Med denna information kan då ett beslut tas om pumpen skall 

genomgå en service eller fortsätta användas. Diskussioner inom examensarbetets 

referensgrupp har kommit fram till att de flesta kunder endast är intresserad av lite 

sammanfattad pumpdata. Den hela pumpdatan är mer för en koppling mellan verklig drift hos 
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kund och ITT W & WW forsknings & utvecklingsavdelningsavdelning för att kunna utveckla 

mer hållbara pumpar. 

Med M24LR64s maximala dataöverföringshastighet om 26 kbit/s kan en handenhet inom ett 

par sekunder snabbt få ut den sammanfattade pumpdatan ur pumpen trots den låga 

dataöverföringshastigheten. 

9.3 Kommunikation över strömkabeln 

Då strömkabeln redan finns på alla pumpar och har en fungerande vattentät genomföring vore 

det givetvis bra om kabeln kunde användas även för kommunikationen med 

dräneringspumpen. Examensarbetet tittar på två olika typer av strömkablar, en med 

manöverledare (figur 6) och en utan manöverledarna (markerade ”3” i figur 6). 

9.3.1 Manöverledare 

Idag finns det en kommunikationsmetod över manöverledarna utvecklad för främst fast 

installerade avloppspumpar. Från pumpen går då strömkabeln med manöverledare upp till ett 

elskåp där kraft och data skiljs åt. Då dräneringspumpen är portabel till skillnad från 

avloppspumpar som alltid är fast installerade är dräneringspumpen oftast försedd med ett 

CEE-don (figur 5) på strömkabeln. Detta CEE-don har i sitt standardutförande ingen 

möjlighet att nå ut med manöverledarna. Detta då CEE-donet endast innehåller fem stift (tre 

faser, nolla och skyddsjord). Det finns don från Marechal Electric [11] som möjliggör att nå ut 

med data, dock är dessa inte kompatibla med de CEE-don som finns i dagens byggcentraler 

m.m. Även om det skulle finnas byggcentraler med Marechal-don så förskjuts problematiken 

bara ett steg i kedjan. Någon gång måste kommunikationen ut från manöverledarna till en 

handdator eller liknande. 

9.3.2 Power Line Communication 

Kommunikation på det befintliga elnätet används främst i två olika tillämpningar. För att 

samla in mätarställningar från t.ex. elmätare och för fjärrstyrning av belysning mm. Det andra 

fallet är för att distribuera bredband inom hemmet och även den sista biten från 

bredbandsleverantör till kund. Det finns flera standarder kring hur kommunikation på elnätet 

kan och får göras. De två största standarderna är EN 50065-1 från CENELEC och HomePlug 

som beskrivs i bl.a. IEEE P1901. Att kommunicera på elnätet kan fungera dåligt då det är 

mycket störningar på elnätet från t.ex. stora motorer, svetsar och frekvensomriktare. Detta är 
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något som måste undersökas noggrannare då dessa störande element med all säkerhet kommer 

att finnas i närheten av där pumpen kommer att vara inkopplad. 

9.3.2.1 CENELEC EN 50065-1 

CENELEC EN 50065-1 beskriver kommunikation på elnätet på frekvenserna 3-148.5 kHz 

som i sin tur är uppdelade i fem olika band. Dessa band får användas lite olika beroende på 

om det är nätägaren eller konsumenten som kommunicerar på nätet. Det finns många olika 

standarder som används på dessa frekvenser. Ett par är Turtle, Enarmet Avalon X-base, 

INSTEON, Echelon m.fl. Gemensamt för dessa är att de erbjuder en bandbredd upp till kring 

30 kbit/s och har en räckvidd på upp mot 1000 m. 

9.3.2.2 HomePlug 

HomePlug kommunicerar på elnätet på frekvenser mellan 2-28 MHz. Med denna högre 

frekvens kan metoden uppnå väldigt hög bandbredd, upp mot 200 Mbit/s i 

konsumentprodukterna. Dock är räckvidden väsentligt sämre än för kommunikation enligt  

CENELECs standard, upp mot 100 m i bästa fall. 

 

Med Power Line Communications fås även samma problem som med kommunikationen över 

manöverledarna. Förr eller senare måste kommunikationen ut från kabeln. 

9.4 Induktiv datalänk 

En induktiv koppling ger möjlighet till överföring av såväl data som ström. Det finns färdiga 

moduler som för över 100 W energi och data i en hastighet av 115 kbit/s på ett avstånd om ett 

par mm. En sådan enhet skulle kunna användas för att förse t.ex. PIM med ström utifrån för 

att sedan tömma den på pumpdata. Dessa fungera dock inte genom aluminium utan då måste 

delar av elektroniken antingen monteras i en starter, i ett CEE-don eller att ett icke-induktivt 

fönster tas upp i pumptoppen. 

9.5 Kontakt på pump 

Det finns USB-kontakter som är IP68-klassade vilket innebär att de är vattentäta på djup 

djupare än en meter, se figur 12. Hur mycket djupare är upp till tillverkaren att specificera. 

Flygt 2600 serien är t.ex. IP68 klassad ned till 20 meter. De kontakter som hittats under 

examensarbetet har inte varit klassade ned till ett visst djup utan endast klassade ”IP68” utan 

någon vidare specifikation. Intrycket dessa kontakter ger är att de är mer för att klara av en 
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ordentlig rengöring med vatten under tryck snarare än att konstant befinna sig nedsänkta 

under vatten. Konstruktionen känns även som om den är betydligt vekare mekaniskt sett än 

dräneringspumpen. Då pumparna ofta lever ett väldigt hårt liv nere i gruvor m.m. under 

många år är det sannolikt att just denna kontakt tyvärr skulle bli en svag länk för hela 

pumpkonstruktionen. 

 
 

Figur 12 – Vattentät USB-kontakt (IP68) 

 

För att få till en mekaniskt mer tålig konstruktion skulle kontakten kunna monteras inne i ett 

mer mekaniskt skyddat utrymme som försluts med ett gängat lock eller dylikt enligt figur 13. 

 

 

 

 

Figur 13– Mekaniskt skyddat utrymme 

 

 

 

9.6 Optiskt 

IrDA [12] är ett protokoll för trådlös överföring av data med infrarött ljus mellan enheter. 

Tekniken har länge funnits i bärbara datorer och mobiltelefoner men är nu under utfasning till 

förmån för Bluetooth. Fördelen med IrDA jämfört med induktiv dataöverföring är främst en 

väsentligt högre datahastighet och det faktum att det finns färdiga moduler att koppla till en 

dator. En nackdel är avsaknaden av den induktiva metodens möjlighet att föra över ström och 

Lock 

USB-kontakt 
Pumpvägg 
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på så sätt strömsätta innehållet i pumphuset. En idé kan vara att föra över ström induktivt och 

sedan skicka data med IrDA. Beroende på vart det lilla optiska fönstret placeras så blir det 

olika känsligt för avlagringar. Direkt på pumpen kan vara ett dåligt alternativ då många 

pumpar får ordentliga avlagringar på sig under sin tid under drift. Monteras fönstret istället på 

CEE-donet eller på en starter är förutsättningarna betydligt bättre. 

9.7 Akustiskt 

Ljudpulser skulle kunna skickas genom pumptoppen med t.ex. ett piezoelement. På bägge 

sidorna av pumptoppen finns detta element samt en mikrofon. Det skulle troligen gå att skapa 

en kommunikationslänk på detta vis. Tekniken är dock varken en standardlösning eller 

särskilt strömsnål. Antagligen kommer även problem med ljudreflektioner i materialet att 

yttra sig om inte kommunikationen hålls på låg datahastighet. I dagsläget finns det väldigt lite 

som talar för denna teknik då den har många nackdelar från de andra teknikerna och inga 

direkta fördelar. 

9.8 Strömförsörjning 

För att kommunicera krävs det någon form av energi. Dagens PIM fungerar så att då pumpen 

är i drift tas energi från strömkabeln varvid PIMen sparar undan aktuell driftdata. Utanför drift 

har pumpen inte tillgång till energi från elnätet utan måste därmed få tag på energi på något 

annat vis. Detta då pumpen t.ex. står stilla i en grop i väntan på vatten, på en lastbil under 

transport till service eller på lagret i väntan på uthyrning. 

9.8.1 Ackumulerad energi 

9.8.1.1 Batteri 

Vissa extremt strömsnåla tekniker som t.ex. semi-passiv RFID kan klara sig flera år på ett 

icke laddbart knappcellsbatteri. I PIMen sitter det ett icke-laddbart litiumjonbatteri vars 

uppgift är att hålla en realtidsklocka försörjd med ström. Detta batteri från Panasonic vid 

namn BR1632A [13] är ett litet knappcellsbatteri som tål ett extra stort temperaturintervall, -

40 till 125° C. Det extra stora temperaturintervallet behövs då det i pumptoppen blir runt 40° 

C under drift och upp mot 105° C under perioder då pumpen sörplar [14]. I PIMens fall är det 

inte strömförbrukningen hos realtidsklockan som drar ur batteriet utan batteriets interna 

självurladdning. Enligt de beräkningar som gjorts för PIMen kommer batteriet att hålla i runt 
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10 år. Exakt hur länge är inte känt då PIMen endast har funnits i runt tre år men hittills har 

inga PIM-batterier fallerat. 

 

Tekniker som kräver mer ström behöver oundvikligen ett laddbart batteri. Tyvärr har laddbara 

batterier väsentligt sämre motståndskraft mot extrema temperaturer. Specifikationerna är 

oftast sådana att laddning endast kan ske i temperaturintervallet 0 till 40° C och urladdning i 

intervallet -20 till 60° C. Efterforskningar efter laddbara batterier som tål högre temperaturer 

har gjorts hos bl.a. batterigrossisten Abatel. Enligt Mathias Brandberg på Abatel så finns det 

inga laddbara batterier som tål så pass höga temperaturer som förekommer i pumptoppen. 

9.8.1.2 Superkondensator 

En s.k. superkondensator är en kondensator med väldigt hög energitäthet. För en del 

applikationer har dessa ersatt mindre backup-batterier. Fördelen med dessa är att de går att 

ladda upp i stort sätt hur många gånger som helst och inga avancerade laddkretsar krävs. Ett 

laddbart batteri slits avsevärt snabbare och kräver smarta laddkretsar. Nackdelen med 

superkondensatorer är att trots att de har väldigt hög energitäthet i jämförelse med vanliga 

kondensatorer så är de inte i närheten av energitätheten hos batterier. En superkondensator på 

5 Farad och 2.7 V från Maxwell Technologies [15] är 20 mm hög och har en diameter på 10 

mm. Energiinnehållet denna superkondensator blir således [16]: 
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Energiinnehållet i knappcellsbatteriet BR1632A (3 V, 120 mAh) från Panasonic är: 
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Ingen hänsyn till att batteriets och superkondensatorns urladdningskurvor ser lite olika ut har 

tagits. Trots detta är det en avsevärd skillnad i energiinnehåll för ett fysiskt ungefär lika stort 

batteri och superkondensator. 

Superkondensatorn har jämfört med batteriet större självurladdningsström, särskilt vid större 

kapacitanser vilket gör att även om en större superkondensator väljs så kommer den 

fortfarande att hålla laddning kortare tid än ett batteri med samma energiinnehåll. Fördelen är 

som tidigare nämnt en längre livslängd och att inga avancerade laddkretsar krävs. 
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9.8.1.3 Energisparläge 

När pumpen inte används är det fördelaktigt att elektroniken inte drar så mycket av den 

ackumulerade energin. Samtidigt ska möjlighet finnas att kommunicera med elektroniken. För 

att spara energi skulle elektroniken kunna vakna till lite då och då. Alternativt skulle 

elektroniken kunna slås på utifrån med hjälp av en kontakt som kan manövreras med en 

vanlig magnet från utsidan av pumpen, se figur 14.  

 

Figur 14 – Princip magnetmanövrerad kontakt 

9.8.2 Från strömkabeln 

PIMen tar sin energi från en av fasledarna genom att en fasledare går genom en järnkärna på 

vilken koppartråd är lindad, se figur 15. När en ström går genom fasledaren bildas ett 

magnetfält i järnkärnan som i sin tur inducerar en ström i koppartråden. Denna konstruktion är 

en slags strömtransformator och strömmen används av PIMen för att uppdatera pumpdata 

under drift. När pumpen inte är i drift går det naturligtvis ingen ström genom fasledaren och 

således är PIMen strömlös. Strömtransformatorn används även för att mäta hur mycket ström 

pumpen drar och varvid slutsatser kan dras huruvida pumpen pumpar vatten, sörplar, går torrt 

eller är igensatt. 

 

För att strömmen skall kunna mätas korrekt får inte järnkärnan mättas magnetiskt, detta sker 

vid ungefär 1,5 T vilket motsvarar runt 70 A genom kärnan med de egenskaper som dagens 

kärna har. För att PIMen ska kunna hantera olika pumpar med en och samma 

strömtransformator dras den ena strömbärande fasledaren olika många varv genom 

järnkärnan. Om t.ex. motorn drar 1,8 A under drift dras ledaren minst fyra gånger genom 
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järnkärnan som då upplever en ström om 1,8 A * 4 = 7,2 A vilket ligger inom det område som 

krävs för att den inducerade strömmen ska bli tillräclig för att orka driva PIMen. För att 

mätvärdena inte ska bli fyra gånger för stora divideras den uppmätta strömmen med fyra i 

mjukvaran. 

 

För att kunna hantera strömmar över 70 A finns PIMen i förutom originalversionen som 

stödjer driftström om 6 – 63 A även en ny version med en annan järnkärna vilken tillåter 60 – 

200 A. 

 

 

Figur 15 – Beskrivning av PIMens strömtrafo 

9.8.3 Induktivt genom pumptoppen 

Ett sätt att kunna strömförsörja något inne i pumptoppen är att föra över energi induktivt 

enligt figur 16. Batterier i eltandborstar laddas på detta vis, i princip är det en transformator 

bestående av en järnkärna med koppartråd virad runt sig. Denna transformator är i sin tur 

delad i två delar med en del i eltandborsten som ska laddas och en del i laddaren. Pumparna i 

2600-serien har till skillnad från eltandborstar ett skal av aluminium vilket är ett konduktivt 

material. Detta gör att en väldigt stor del av energin skulle försvinna bort i värme skapad av 

virvelströmmar i aluminiumet. Lite energi kommer dock att ta sig genom skalet. Även om 

verkningsgraden blir ned mot ett fåtal procent kan detta ändå räcka för att driva enheten i 

pumpen som då kan skicka ut sin pumpdata. För att förbättra verkningsgraden kan 

genomgående magnetiska skruvar monteras i pumptoppen för att leda magnetfältet bättre, se 

figur 17. Ett problem är dock att skruvar som leder magnetfältet bra sällan är av rostfritt stål. 
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Figur 16 – Principskiss induktiv överföring av 

energi 

Figur 17 – Principskiss induktiv överföring av 

energi med skruvar 

 

9.8.4 Induktivt till CEE-don/Starter 

På samma vis som ”Induktivt genom pumptoppen” men med skillnaden att den induktiva 

länken placeras i startern eller CEE-donet. Då dessa är av plast fås en väsentligt högre 

verkningsgrad och frekvensen kan ökas för att kunna göra en nättare konstruktion. Den energi 

som alstras inne i kretsen som monteras i startern eller CEE-donet förs vidare in till enheten i 

pumpen via manöverledarna. 

 

10 Diskussion 

Vid diskussioner med referensgruppen kunde det tidigt konstateras att Bluetooth och RFID 

var två väldigt attraktiva lösningar. Detta då det finns väldigt mycket redan färdigutvecklat i 

form av hårdvara till enheten i pumpen och även externa handenheter. Steget från koncept till 

produkt skulle troligen gå mycket fortare och bli mindre kostsamt om någon av dessa tekniker 

väljs. Att utveckla en kommunikationsmetod helt från början skulle förmodligen bli mycket 

mer resurskrävande och resultera i en dyrare men inte bättre lösning. 

 

Helst bör intelligensen sitta inuti pumptoppen då det då är mycket troligare att en viss 

minnesenhet följer med en viss pump under hela dess livslängd. Monteras all intelligens i en 

starter eller CEE-don som med tiden kanske byts ut så fås inte samma spårbarhet. 

 

Då någon marknadsundersökning kring denna produkt varken är inom ramarna för 

examensarbetet eller är gjord internt på ITT W & WW är det svårt att säga vad kunderna vill 

ha för funktionalitet och vad de är beredda att betala för den. Därför passar Bluetooth och 

Växelström in Växelström in 
Inducerad 
spänning 

Inducerad 
spänning 
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RFID väldigt bra för att undersöka noggrannare. Bluetooth kommer antagligen att kunna 

resultera i en produkt med PIMens funtionalitet adderat med möjligheten att kommunicera ut 

pumpdatan trådlöst ur pumpen. RFID skulle å andra sidan troligen passa bättre för en enklare 

produkt som endast håller koll på pumpens ID, drifttid och antal starter. Således undersöks 

bägge ändarna av funktionalitetsspannet och allt där emellan torde gå att utveckla. En 

marknadsundersökning kan sedan vägleda var i spannet en eventuell produkt skall ligga. För 

examensarbetets del passar det även bra att undersöka hur RFID, Bluetooth och 

strömförsörjning av den senare fungerar då detta ger en bra teknisk höjd i arbetet. Även om en 

lösning med en yttre USB-kontakt kanske kan vara bra så passar den inte lika bra in på 

avdelningen som examensarbetet görs på. I så fall är det mer en fråga för ITT W & WWs 

konstruktörer av pumpens skal och tätningar. 

11 Implementation och test 

11.1 RFID 

Tekniken har utvärderats med RFID-minneskretsen M24LR64 från STMicroelectronics, ett 

par olika antenner samt RFID-läsaren PR101-USB från Feig Electronics. Med RFID-läsaren 

följde bland annat ett par minneskretsar monterade tillsammans med olika antenner. figur 18 

visar först den största antennen som mäter 75 • 45 mm, i mitten ses en antenn i form av en 

induktor med diametern 6 mm och höjden 8 mm. Till sist visar figuren ett exemplar av själva 

RFID-minneskretsen M24LR64. 

 

Den största antennen gav ett maximalt läsavstånd om ungefär 40 cm. Antennen som bestod av 

en induktor gav ett läsavstånd på upp till 7 cm. Detta är avstånd uppmätta fritt i luften. Ganska 

tidigt upptäcktes dock problem med att läsa av RFID-kretsen då dess antenn befann sig i 

närheten av pumpens aluminiumskal. Användes den lilla induktorkretsen gick det inte att läsa 

av minnet när det befann sig i närheten av pumptoppen. Den stora antennen gick endast att 

läsa av sporadiskt när den befann sig nära pumptoppen. 

 

I princip måste en stor del av pumptoppen göras i t.ex. glasfiber eller något annat icke-ledande 

material om RFID-lösningen ska fungera direkt i pumpen. Monteras istället tekniken inuti en 

startlåda eller direkt i CEE-done vilka bägge är av plast fungera det. En nackdel är att viss 

intelligens som temperaturövervakning måste sitta direkt i pumpen. Detta gör att den 

pumpdatan som finns nere i pumpen då måste kommuniceras upp till startern eller CEE-donet 
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genom t.ex manöverledarna. Med rätt design och lite hjälpkretsar skulle det troligen gå att 

implementera en I2C-kommunikation över manöverledarna mellan pump och starter eller 

CEE-don. NXP Semiconductors har en krets, P82B715 [17], som förlänger möjligt 

kommunikationsavstånd från enstaka meter till runt 50 m. 

 

 

Figur 18 – Kretskortsantenn, induktorantenn samt minneskretsen M24LR64 

 

 

11.2 Bluetooth strömförsörjd induktivt genom pumptopp 

11.2.1 Bluetooth 

För att undersöka var radiosignalerna från Bluetooth-kommunikationen tränger sig ut ur 

pumptoppen placerades en mobiltelefon med en standard Bluetooth klass 2 sändare inuti 

pumpen. Från mobiltelefonen skickades det stora filer till en bärbar dator fem meter bort från 

pumpen. Under filöverföringen kunde med en frekvensanalysator och en probe avsedd för 2.4 

GHz signalstyrkan mätas vid olika ställen på pumpen. 

 

För mätningarna användes: 

• Mobiltelefon - Sony Ericsson W810 

• Bärbar dator – Dell Latitude D610 med inbyggd Bluetooth-krets (klass 2) från Toshiba 

• Signalanalysator – Agilent Technologies N9010A EXA (9 kHz – 3.6 GHz) 

• Probe – Agilent Technologies (1-3 GHz) 
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Det visar sig väldigt tydligt att radiovågorna tränger sig ut via strömkabelgenomföringen trots 

att där sitter en mycket hårt klämd strömkabel, se figur 19. Lite av radiovågorna tycks även 

propagera längsmed strömkabeln. Detta är dock en väldigt liten del av den totala mängden 

radiovågor som tränger sig ut. Givetvis går det att analysera noggrannare hur mycket av 

signalen som dämpas etc. Det har dock ansetts vara av ringa vikt. Trots allt så fungerar det 

väldigt bra med helt vanliga konsumentprodukter vilket gör att i en optimerad produkt 

kommer det att fungera minst lika bra, troligen bättre. Att optimera en denna konstruktion 

ligger dock långt utanför examensarbetets ramar. Även om det kan vara intressant att se hur 

långt tekniken kan tas med avseende på räckvidd och dataöverföringshastighet. 

 

 

 

 

 

Figur 19 – Radiovågor tränger sig ut främst genom kabelgenomföringen (Flygt 2610) 
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11.2.2 Induktiv strömförsörjning 

För att driva energi induktivt rakt genom pumptoppen skapas ett växlande magnetfält i en 

krets utanför pumptoppen. Detta magnetfält fortplantar sig sedan till kretsen inne i pumpen 

där energi induceras. Rent fysiskt består kretsarna av två järnkärnor lindade med t.ex. lackad 

koppartråd, se figur 16. I den ena kretsen leds en växelström som alstrar magnetfältet i båda 

kretsarnas järnkärnor. I den andra kretsen ger detta magnetfält upphov till inducerad spänning 

i koppartråden. Principen är samma som i en vanlig transformator med skillnaden att den i 

detta fall är delad i två delar. Om dessa två delar sätts tätt intill varandra utan något som 

skiljer dem åt blir verkningsgraden tämligen god. Sätts delarna på varsin sida om pumptoppen 

minskar verkningsgraden dramatiskt eftersom det växlande magnetfältet kortsluts genom 

aluminiumet och eftersom magnetfältet ger upphov till virvelströmsförluster i aluminiumet. 

Hur stora dessa förluster blir beror främst på utformningen av konstruktionen, det växlande 

magnetfältets frekvens samt materialspecifika egenskaper hos just den aluminiumlegering 

pumptoppen är gjord av. 

 

De flesta applikationerna gällande trådlös överföring av energi är induktivt kopplade och 

arbetar med en frekvens kring flertalet kHz. Detta för att vid högre frekvenser så fås en bättre 

koppling mellan de båda kretsarna. Det går alltså att ha en mindre järnkärna och färre 

lindningsvarv vid högre frekvenser. Konstruktionen blir således fysiskt mindre och mindre 

kostsam då en mindre mängd järn och koppartråd går åt. Jämför med traditionella 

strömtransformatorer för elnätets frekvens som ofta både är dyra och klumpiga. 

 

Flertalet applikationer och rapporter som nyttjar induktiv energi överföring har studerats. 

Vissa har till och med erbjudit möjligheten att modulera in dataöverföring i 

energiöverföringen. Det finns färdiga moduler från t.ex. Mesa Systems [18] som erbjuder 

induktiv överföring av 100 W samt dataöverföring om 256 kbit/s. Rapporten ”Continuous, 

Inductively Charged Power Supply for Portable Embedded Applications” [19] beskriver en 

portabel induktionsdriven strömadapter för inbyggda applikationer. Det finns mängder med 

rapporter publicerade kring tekniken. Gemensamt för dem är dock att det inte finns något 

elektriskt ledande eller magnetiskt material mellan kretsarna vilka energi ska överföras 

mellan. Aluminium är just ett sådant material vilket gör att vid högre frekvenser så kommer 

mycket av energin försvinna i form av förluster. Förlusterna orsakas av att magnetfältet delvis 



 27 

kortsluts genom aluminiumet samt att virvelströmmar (eng. ”Eddy Currents”) alstras i 

aluminiumet. 

11.2.2.1 Praktiskt test 

För att rent praktiskt testa idén om induktiv strömförsörjning införskaffades en 

ringkärnetransformator i lämplig storlek. Denna tömdes på all sin koppartråd och 

impregnerades sedan i ett lim som tränger in mellan alla skikten kärnan är gjord av. Detta för 

att kunna dela kärnan i två delar enligt figur 20 utan att kärnan separerar. 

 

 

Figur 20 – Halv järnkärna från ringkärnetransformator 

 

De två halvorna lindades sedan 100 varv med lack-isolerad koppartråd. Den ena halvan 

monterades inne i pumpen och den andra utanpå enligt figur 16 och figur 21. 
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Figur 21 – Lindad järnkärna på Flygt 2620-pumptopp 

 

En växelström på ett par ampere drevs genom primärkretsen och frekvensen varierades. Det 

är endast strömmen som ger upphov till magnetiseringen av järnkärnan, se Biot-Savarts-lag 

[20]. Spänningen har ingen betydelse utan blir vad den blir beroende på resistans och 

induktans i spolen. Olika frekvenser gav olika mycket ström i den kortslutna sekundärkretsen. 

Kvoten mellan strömmen i primärkretsen och sekundärkretsen redovisas i figur 22. Denna 

kvot är endast beroende av frekvensen och inte av hur mycket ström som gick i primärkretsen. 

Det gäller så länge järnkärnan inte blir magnetiskt mättad, vilket sker vid ungefär 1,5 Tesla 

[21] för materialet i järnkärnan (M600-50A). Vid de strömmar som användes vid testerna blev 

aldrig järnkärnan mättad. 
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Figur 22 – Testutfall för induktiv energiöverföring 

 

11.2.2.2 Simulering 

Då de praktiska testerna visar att konceptet med induktiv energiöverföring genom 

pumptoppen fungerar är det givetvis bra att kunna visa det med simuleringar också. Detta för 

att få förståelse kring hur en framtida produkt ska konstrueras optimalt med avseende på 

främst enkelt handhavande och kostnad. För att undersöka hur den induktiva 

energiöverföringen genom pumptoppen beter användes programmet Flux 2D från Cedrat. 

Detta program bygger på beräkningar med finita element metoden (FEM) och är utvecklat för 

bl.a. elektromagnetiska beräkningar. 

 

En krets bestående av två halvcirkelformade järnkärnor lindade med 100 varv lackad 

koppartråd modellerades, se figur 23. Dessa placerades sedan på var sida om en lång 

aluminiumplatta med samma materialegenskaper som pumptoppens aluminium.  

 

En simulering där 10 A (RMS) vid 50 Hz leds in i primärkretsens lindning ger ungefär 0,8 A 

(RMS) i sekundärkretsens lindning då den är kortsluten.  
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Figur 23 – Grafiskt presentation av simulering i Cedrat Flux 2D, 10 A & 50 Hz 

 

I princip så minskar den ström som induceras i sekundärkretsen vid högre frekvenser även om 

den maximala kvoten mellan ”ström in” och ”ström ut” hamnar kring 250 Hz för just den här 

modellen, se figur 24 – figur 28. 

Järnkärna 

Lindning 

Sekundärkrets 

Primärkrets 

Aluminiumplatta 

Isobarer över den 
magnetiska flödestätheten 
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Figur 24– 10 A & 200 Hz 

 

 

Figur 25 – 10 A & 500 Hz 

 

 

 Figur 26 – 10 A & 1000 Hz 

 

 

Figur 27 – 10 A & 10000 Hz 

 

Inducerad ström i sekundärkretsen

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Frekvens (Hz)

V
e
rk

n
in

g
s
g

ra
d

 (
%

)

 

Figur 28 – Simulerat frekvensberoende för sekundärkretsens inducerade ström 
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11.2.2.3 Analys 

Då den förstärkare som användes vid de praktiska testerna inte orkade leverera så mycket 

ström över 500 Hz jämfördes endast test och simulering i intervallet 50 – 500Hz. Som synes i 

figur 29 tycks testet vara ”bättre” än simuleringen. Om kurvan över simuleringen förskjuts 

uppåt med en faktor på ungefär 3,8 hamnar den förskjutna simuleringen väldigt nära det 

testade utfallet. 

Jämförelse: Test – Simulering
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Figur 29 – Jämförelse 

 

Anledningar till att verkligheten är ”bättre” än det simulerade beror antagligen på att modellen 

inte överensstämmer exakt med verkligeheten. Modellen är bland annat två-dimensionell och 

pumptoppen av aluminium har approximerats till en 1400 mm lång aluminiumplåt. Bristande 

kunskaper om hur modellen ska byggas upp från såväl rutinerade motordesigner på ITT W & 

WW och även Cedrat’s egna support för Flux 2D gör att modellen kan anses vara bristfällig. 

Då programmet väldigt sällan används för att simulera denna applikation utan mer för design 

av elmotorer och transformatorer bidrar detta till att modellen förmodligen inte stämmer helt 

med verkligheten. 

Detta till trots står det faktum kvar att det fungerar i praktiken. Det går även att göra en 

modell över tekniken även om modellen i sig behöver justeras för att överensstämma med 

verkligheten. Examensarbetets syfte är dock inte att få till en perfekt modell över tekniken 

utan mer beskriva vilka möjligheter tekniken ger varför detta har lämnats för ett eventuellt 
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vidare arbete. I ett produktifieringsstadium kommer även egenskaper som pris och formfaktor 

spela en stor roll, inte bara att maximera verkningsgraden. Även om verkningsgraden är några 

procent högre vid 250 Hz än 50 Hz blir en produkt mycket billigare att utveckla och 

producera för 50 Hz som finns i elnätet istället för att skapa sig sin egen frekvens med en 

förstärkare eller dylikt. 

12 Slutsats & Rekommendation 

Det går utan tvivel att på flera sätt kommunicera med dräneringspumpen. Frågan är på vilket 

sätt det ska göras. De två koncepten, Bluetooth och RFID är två bra vägar att gå som kommer 

att fungera. RFID-konceptet kommer dock endast att kunna användas om den placeras i en 

starter eller i ett CEE-don då pumpens aluminiumskal effektivt dämpar bort RFID-signalerna 

och därmed möjligheten till kommunikation. Testerna och simuleringarna för induktiv 

överföring av energi ska ses som ett bevis för att konceptet fungerar och att det går att 

simulera förloppet men att det återstår mycket arbete för en optimerad lösning. Det kvarstår 

även en hel del arbete med att undersöka vad ITT W & WWs kunder vill ha och vad de är 

beredda att betala för det. Förmodligen går det att återanvända mycket av den teknologin som 

utvecklats för PIMen i en framtida produkt och på så vis spara utvecklingskostnader. 

Rekommendationen till ITT W & WW är att utveckla de två koncepten Bluetooth och RFID 

till ett stadium där funktionen tydligt kan demonstreras för kunderna. Därefter fråga dem 

vilken de föredrar, om de saknar någon viss funktionalitet samt vad de är beredda att betala 

för tekniken. 
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14 Bilaga 1 – Simulering 

De praktiska testerna gjordes på en pumptopp från en Flygt 2620 medan simuleringarna 

gjordes enligt en väldigt förenklad modell. Givetvis hade det varit bäst att antingen simulera 

på en exakt pumptopp eller göra de praktiska testerna på en stor platt aluminiumplåt. Tyvärr 

fanns inte tiden och kunskapen att göra en exakt modell i simuleringsprogrammet. Det var 

även lite för långa leveranstider på den aluminiumplåt som skulle likna materialet i 

pumptoppen. 

 

Modellen bygger på en två-dimensionell beskrivning över två lindade järnkärnor på varsin 

sida om en lång aluminiumplåt, se figur 30 samt figur 31. Resistiviteten i aluminiumplåten 

valdes till 4,2·10-8 ohm•m vilket är samma som i det materialet pumptoppen är gjuten i, 

SS124263/AC-AlSi12(Fe). Den magnetiska permeabiliteten för aluminium och de flesta 

aluminiumlegeringar är 1 eller väldigt nära 1. 

 

Måtten som användes var: 

L = 1400 mm (aluminiumplåtens längd) 

A = 19 mm (radie för lindningens innersida) 

B = 20 mm (radie för järnkärnans innersida) 

C = 30 mm (radie för järnkärnans yttersida) 

D = 31 mm (radie för lindningens yttersida) 

 

 

 

 

Figur 30 – Ritning över simulering 
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Figur 31 – Förstoring kring de lindade järnkärnorna 
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