
När ProSA startade 1998 var målsätt-
ningen att föra samman kunskap från de
olika industriföretagen för att tillsam-
mans med universitetet lösa problem
som kräver hög teoretisk kompetens. 

– Från vår sida handlar det om att hitta
tillämpningar och få praktisk nytta av
vår forskning, och för studenterna att få
arbeta med verkliga problemställningar.
Självklart vill vi också att vår forskning
ska utmynna i praktiskt användbara sys-
tem för företagen, säger Alexander
Medvedev, professor i reglerteknik på
institutionen för systemteknik.

Ett flertal projekt är nu på gång på de
olika företagen. Varje projekt innehåller
utbildning och forskning som syftar till

utveckling av fungerande system. Oftast
krävs flera kompetensområden till varje
projekt, såsom mät-, regler-, process-,
programvaruteknisk- och datateknisk
kompetens. Redan nu syns konkreta
resultat, exempelvis ett försök att
använda video för övervakning av kol-
pulverflödet till SSAB:s masugn. Att uti-
från bilder se hur mycket kol som injice-
ras har visat sig vara effektivare och bil-
ligare än att som i dag använda flö-
desmätare. I ett annat projekt i samarbe-
te med KTH i Stockholm utvecklas nästa
generation av system för stålkonvertrar.

Underlättar rekrytering
Det första projektet med SSAB startade

som ett examensarbete innan ProSA
hade tagit form. Där försökte man lösa
problem med bränder vid masugnens
kolinjektionsanläggning, som då var
gammal och sliten. Resultatet blev ett
nytt styr- och övervakningssystem som
övervakar processen. När Produkten
SafePCI var klar var man i det läge som
man alltid kommer till när universitet
och högskolor gör studier åt näringsli-
vet. Det blev nödvändigt att starta ett
bolag runt projektet. I det bolaget har
nyligen ett liknande system sålts till
USA. 

– Det är oerhört spännande att ha fria
händer och få utforma verksamheten
som vi har gjort. Det är bra mycket mer
tillfredsställande för både forskare och
studenter att få arbeta direkt med företa-
gen än att bara ägna sig åt teorier.
Samarbetet underlättar också rekryte-
ring när studenter ser alla spännande
arbetsuppgifter som finns i processin-
dustrin, säger Alexander Medvedev. ■
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– Olika tidskrifter vänder sig till oss och frågar
om vi har något att publicera. Tidigare var
det svårare för oss att nå ut med våra resul-
tat, säger professor Alexander Medvedev
vid Luleå tekniska universitet. 

SSAB, Boliden, LKAB och AssiDomän har åtminstone en gemensam nämna-

re. De är alla i stort behov av avancerade styrsystem för sin verksamhet. De är

också samarbetspartners till ProSA, Centrum för process och systemautoma-

tion vid institutionen för systemteknik på Luleå tekniska universitet. 


