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Energiåtgången i automations- och processindustrin kan 
minskas om varvtalsreglerade synkrotronmotorer används 
i betydligt högre utsträckning än idag. Dessa är mycket 
tillförlitliga och lätta men kräver avancerad drivelektronik. 
Av de 40 miljoner elmotorer för industribruk som säljs 
idag är endast 10% utrustade med varvtalsreglering. 
Detta beror på att drivelektroniken är kostsam och 
utrymmeskrävande. Dagens system använder 
kiselkomponenter och har en verkningsgrad på typiskt 
95-98%. Förlusten generar värme som måste kylas 
bort. Prestanda på kiselkomponenterna påverkas också 
mycket negativt av användning vid högre temperaturer. 
Med kiselkarbid kan vi få drivelektronik som har mycket 
låga förluster, tar lite plats och som klarar att styra stora 
effekter även vid höga drifttemperaturer.
För att utnyttja fördelarna måste dock hela konstruktionen 
och styrningen av kraftmodulen utvecklas. Den 
största vinsten erhålls dessutom vid integrering av 
kraftelektroniken i systemet och de nya lösningar 

som möjliggörs. 
Genom att etablera 
ett nära samarbete 
mellan aktörer i 
hela värdekedjan 
vill vi snabba upp 
användningen 
av kiselkarbid i 
kraftelektronik. Nu 
planerar ett SiC Power 
Center med start 2011 
där leverantörer av 
komponenter, tillverkare 
av kraftelektronik och 
systemföretag från olika branscher ingår. Automation och 
process kommer att bli ett viktigt område att utvärdera den 
nya kraftelektroniken på.
Christian Vieider · Affärsutveckling Nanoelektronik 
Forskningsinstitutet Acreo AB

Borås stad försörjer 80.000 personer med dricksvatten 
via åtta vattenverk som producerar 8,8 miljoner 
kubikmeter vatten per år. Samtidigt 
tar nio avloppsreningsverk hand om 
15 miljoner kubikmeter spill- och 
dagvatten. Bakom alltsamman finns 
en automationslösning, i det här fallet 
levererad av Automation Regions 
medlemsföretag Novotek Sverige AB.
Drift och övervakning av en hel stads 
kompletta vatten- och avloppshantering 
är en komplicerad uppgift. Att installera 

Effektiv kraftelektronik med kiselkarbid viktig för automation

ett nytt operatörssystem för hela verksamheten är inte 
mindre komplext.

– Vi har ett 100-tal PLC-system som 
behandlar uppåt 20.000 signaler, 
berättar Lars Jonasson, ansvarig 
el- och processdatoringenjör på VA-
verken i Borås. Novotek har leverert ett 
överordnat processdatorsystem som 
hanterar signaler och processbilder för 
hela vår verksamhet. 
 
Läs hela artikeln på vår hemsida!

Vatten och avlopp styrs också av automation
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Kalendarium – se även hemsidan!
7/6 – anmälan till Hello World – se notis ovan (Västerås)
15/6 – Automation Expo · Minimässa (Västerås)
15/6 – Night Aut · Automation Regions utekväll! (Västerås)
11/10 – affärsresa till Kina (Västerås)

Automation Regions medlemsföretag
ABB Automation Products
ABB Corporate Research
ABB Power Automation
ABB Process Automation
ABB Robotics
Acreo
Addiva
Aros Circle
Beijer Electronics Automation
Bombardier
CAG Mälardalen
Capgemini
CC Systems
Condesign
Dynamis
ELE Engineering
Embedded knowledge
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Esab Engineering
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ICA
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Motion Control
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Novotek
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Rejlers
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Sensor Control
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Fullängdsversioner av artiklar och notiser samt annan information hittar du på

Affärsmöjligheter i Kina 11-15 oktober
Automation Region kan med Exportrådet erbjuda en 
resa till Kina för våra medlemmar och partner för att 
på så sätt få tillgång till den kinesiska marknaden och 
relevanta företagsbesök. Programmet bestäms i samråd 
med deltagande företag och organisationer. Kostnaden 
är 15.000 kronor för en deltagare, därefter 10.000 
kronor per deltagare (max tre per företag). Avgiften är 
subventionerad; totala kostnaden är 30.000 kronor men 
resterande del täcks av Exportrådets statliga finansiering.
Resekostnader ingår inte (flyg, hotell, måltider). 
Exportrådet samarrangerar transport och uppehälle. Mer 
information har helena.jerregard@automationregion.com.

Hello World! – utmana tjejerna!
Vi diskuterar inte könsrelaterade skillnader i intresset 
för teknik, men vi kan konstatera att antalet sökande till 
teknikutbildningar på alla nivåer inte är särskilt högt. Och 
det ökar knappast. En av våra främsta målsättningar att 
säkra kompetensförsörjningen till branschen. En naturlig 
del i det arbetet är att lägga grunden genom att väcka 
teknikintresset hos barn och ungdomar. Responsen på 
förra sommarens ”Hello World” var överväldigande positiv. 
I år har kursen därför vuxit till att omfatta fyra veckor – den 
14 juni till 9 juli – istället för en, och den arrangeras både 
i Eskilstuna och i Västerås. Vi söker nu uppdragsgivare 
som kan ge kursdeltagarna skarpa projekt, exempelvis 
inom webbaserad kommunikation. För mer information 
kontakta helena.jerregard@automationregion.com.

Miljonorder till Prevas från SSAB
Prevas har fått en order från SSAB i Borlänge som avser 
uppgradering av system för styrning och optimering av 
ugnar. Ordervärdet är sex miljoner kronor.
– Med kommande uppgradering av systemet ser vi 
en förbättringspotential till förbättrat kvalitetsutfall och 
sänkta energikostnader i anläggningen och därigenom 
även en positiv miljöpåverkan, säger Christian Hägglöf, 
projektledare på SSAB.
Ordern bemannas från Prevas kontor i Västerås.

Automation Expo på Automation Center
Välkommen till Automation Regions nya mötesplats! På 
Automation Expo träffar du både kunder och kollegor 
under trevliga former. Passa på att möta den samlade 
kompetensen inom automationsindustrin; här skapar vi en 
naturlig samlingspunkt för automationsbranschen. Inga 
avgifter för parkering, ingen föranmälan för besökare, vi 
bjuder på fika och enklare förtäring – allt för att skapa en 
attraktiv mötesplats för branschkollegor! Automation Expo 
är öppet den 15 juni kl 12:00-16:30. Inträdet är givetvis 
gratis! För mer information kontakta Christer Gerdtman på 
021-470 21 75 eller christer.gerdtman@motioncontrol.se.

Night Aut!
Glöm inte att 
boka in dig till vår 
utekväll den 
15 juni! Vi samlas 
17:00 på Elba-
kajen – avslut 
vid 23-tiden. 
Arrangemanget 
är gratis och du 
tar naturligtvis 
med dig kunder 
och/eller partner! 
Begränsat antal 
platser – anmäl 
dig på hemsidan 
idag för att vara på 
den säkra sidan – 
allra senast 7 juni!


