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Trådløs teknologi for  
niveauovervågning af damme

Foto: Mats Hillblom, Imega Film 

Lige syd for Gällivare i Sverige 
ligger Europas største kobbermine, 
Boliden Aitik. Hver dag, døgnet 
rundt, udvindes og transporteres 
store mængder af malm. Malmen 
indeholder kobber, guld og sølv. 
Aitik har næsten 700 ansatte og er 
Gällivare Kommunes største private 
arbejdsgiver.

Standardisering med 
Endress+Hauser
Boliden Aitik anvender i dag 
instrumenter fra Endress+Hauser 
til hele deres proces- og 
miljøovervågning. ”Der findes 
flere fordele ved at standardisere 

Svenske Boliden Aitik havde tidligere problemer med kablerne til 
niveautransmittere i procesbassinerne. Kablerne blev revet over af 
entreprenørmaskinerne og det hændte at transienter blev opfanget, hvilket 
forstyrrede målingerne. Løsningen blev at skifte til trådløs teknologi med 
Endress+Hauser’s WirelessHART.

”Vi ønsker at automatisere vores anlæg så 
meget som muligt og til det er WirelessHART  
et fremragende værktøj”

Thomas Sjöström, der er sektion manager i IT-afdelingen på Aitik, Boliden Mineral, er meget glad for at have erstattet alle kablerne til 
WirelessHART teknologi.

og investere i et kendt fabrikat. 
Vore teknikere er ved at lære 
instrumenterne at kende og 
det forenkler også styringen 

af reservedele. Vi har først og 
fremmest valgt Endress+Hauser 
fordi instrumenterne er af høj 
kvalitet, men også fordi de har en god 
beskyttelsesklasse og kan klare det 
barske miljø her i området. I dag har 
vi nok et par tusinde instrumenter fra 

Endress+Hauser”, fortæller Thomas 
Sjöström, sektionsleder for 
El-afdelingen på Boliden Aitik.

Problemer med kabler
Ved forarbejdning af malmen 
tilsættes store mængder vand. 
Derefter opsamles vandet i damme, 
hvorefter det bliver pumpet tilbage 
i processen igen. ”Alt er stort her 
i Aitik. En dam til procesvand er 
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cirka en kilometer i diameter og 
det er vigtigt at opretholde et højt 
sikkerhedsniveau. Derfor kræver det, 
at vi regelmæssigt måler vandstanden 
i dammen”, siger Thomas Sjöström 
og fortsætter: ”Til niveaumåling 
bruger vi niveautransmitteren 
Waterpilot FMX21 HART fra 
Endress+Hauser, men vi udfører 
også manuelle målinger. Tidligere 
havde vi kabelforbindelser ud til 
hver enkelt sensor i dammen, men 
det var problematisk, eftersom 
kablerne blev kørt i stykker, hvilket 
krævede vedligeholdelse. Derudover 
gik der støj i kablerne. De bliver 
nemlig som antenner og opfanger 
dermed lyntransienter ved uvejr. Et 
andet problem er, at der er nogle 
steder med ufremkommeligt terræn, 
hvilket gør det vanskeligt at placere 
kabler der. Der er også risiko for at 
skadedyr gnaver i kablerne. Vi indså, 

at kabeltilslutning til sensorerne ikke 
er en holdbar løsning i længden. Jeg 
kontaktede derfor Henrik Berts, som 
er salgsingeniør hos Endress+Hauser, 
for at få mere information om den 
trådløse teknologi, WirelessHART”.

Fleksibilitet i processtyringen
WirelessHART er specielt udviklet 
til procesindustrien. Teknologien 
muliggør trådløs overførsel af 
HART-protokollen og sikrer 
kompatibilitet med eksisterende 
HART-instrumenter, kommandoer 
og værktøjer. WirelessHART 
konceptet med adapter og gateway 
tillader integration af eksisterende 
eller nye transmittere i et trådløst 
netværk. Man undgår dyre kabeltræk 
til anlæggets kontrolsystem og 
installationen er hurtig og enkel. 
Adapteren får strøm via batteri eller 
ekstern strømforsyning.

”WirelessHART kan anvendes til 
at forbinde alle typer instrumenter 
som benytter 4-20 mA HART”, 
forklarer Henrik Berts. ”Det giver stor 
fleksibilitet i processtyringen”.
Adapterne er beregnet til at sidde i 
det hårde miljø udendørs og sender 
deres signaler trådløst til en gateway, 
der kommunikerer med et overordnet 
system. Afstanden mellem adapteren 
og gateway’en kan være op til 250 
meter i frit terræn. Hvis afstanden 
er længere, anvendes adaptere som 
repeatere.

Automatisering på højt niveau
”Vi har nu benyttet os af 
WirelessHART på vores damme i 
næsten et år og det fungerer godt. 
Vi ønsker at automatisere vores 
anlæg så meget som muligt og til det 
er WirelessHART et fremragende 
værktøj. Vi slipper for kabler, som 
kan blive ødelagt, det er enklere 
med fjernstyret vedligeholdelse 
(kontoret ligger 7 km væk fra 
dammene) og det er let at kontrollere 
konfigurationsindstillingerne via 
HART-protokollen. En anden fordel er, 
at man med et trådløst system let kan 
flytte rundt på instrumentet. Metoden 
til trådløs måling er ikke særlig hurtig, 
men i applikationer som denne, med 
langsomme ændringer, er det ideelt 
at bruge WirelessHART. Vi har nu 
15 adaptere med halvdelen i drift på 
transmittere og den anden halvdel 
fungerer som repeatere på grund af 
de lange afstande. Men det er kun 
begyndelsen, for der er åbenlyse 
fordele ved at bruge trådløs teknologi, 
og vi har tænkt os at bruge denne 
teknik i flere applikationer”, afslutter 
Thomas Sjöström.

Adapterne er beregnet til at sidde i det barske miljø på området og sender signaler til en gateway, der kommunikerer med det overordnede 
styresystem. 

Med WirelessHART slipper man for dyre kabler til anlæggets overordnede kontrolsystem. Det 
bliver enklere med fjernstyring under vedligeholdelsen, hvilket hjælper, hvis kontoret er langt 
fra målepunktet (Udviklingsingeniør, Lennart Axelsson foran skærmen).


