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Artemis IP visar hur 
innovationer kan vidga 
hydraulikens användning

I nummer 2 och 3 från 2013 skrev vi i tidningen om hydraulikens framtid inom vindkraften. Jan-Ove Palmberg skrev i nummer 3-2013 en artikel om 
Artemis projektet som vi lovade en uppföljning på. I september nu i höst var Jan-Ove till Edinburgh och här följer Jan-Oves berättelse från besöket.

Jag har länge haft en inbjudan att besöka Artemis IP i 
Edinburgh och i mitten av september blev det äntligen 
av. Jag har med intresse följt företagets utveckling 
och hade högt ställda förväntningar och många frågor. 
När besöket bestämdes visste vi inte att Artemis 
skulle få ett prestigefyllt pris under mellantiden och 
att besök från press och potentiella kunder skulle 
avlösa varandra, men en artikel i Fluid Scandinavia 
fick hög prioritet och jag fick all den tid jag önskade 
och en trevlig och öppen diskussion med många av 
medarbetarna. Dr Win Rampen, grundare av företaget, 
var min värd under hela besöket.

Det finns alldeles för få exempel på spin-off företag som byggs upp 
av forskare på universitet och som introducerat nya och radikalt annor-
lunda tekniska lösningar inom hydraulik, men ett mycket framgångs-
rikt sådant företag är Artemis Intelligent Power Ltd i Edinburgh. 1994 
lät Dr Win Rampen sina forskningsresultat bilda grunden till företaget 
efter sin doktorsexamen. Han och några forskningskolleger såg möjlig-
heten att skapa något nytt. Men först: hur kom forskningsfrågan fram?

Wins handledare professor Stephen Salter var intresserad av förny-
elsebar energi och såg hydraulikens potential att transformera energi 
med små förluster.  Vågenergi t.ex. innefattar problemet att omforma 
linjära rörelser med stora krafter vid låga hastigheter till elektrisk ener-
gi som bäst omformas vid roterande rörelse med relativt högt varvtal. 
Kravet var att finna en lösning som erbjöd små förluster inom ett stort 
arbetsområde av moment och varvtal. Efter att ha förkastat de gängse 
hydrauliska maskinerna föddes idén med digitalstyrning av pump och 
motordeplacement, kallat Digital Displacement® (DD).

DD blev temat för Wins doktorsavhandling. Konceptet väckte intres-
se i möten med forskarkolleger, men också ifrågasättande. Hur blir 

det med livslängd och ljud och hur kommer magnetventilerna att klara 
belastningen?  

Artemis IP har arbetat förståndigt och målmedvetet och deras teknik 
har verkligen uppmärksammats. Företaget och dess grundare har fått 
många priser och utmärkelser. Den senaste var i juni i år då de tilldela-
des MacRobert Award utdelat genom Royal Academy of Engineering. 
Priset är på £50000 plus en guldmedalj och är känt för ”spotting the 
next big thing and identifies outstanding innovation with proven com-
mercial success and tangible social benefit”.

Vikten av demonstratorer i produktutvecklingen
För ett utvecklingsföretag räcker det inte med en god idé, den måste 
också uppmärksammas. Artemis har förstått styrkan i demonstratorer. 
Mest iögonenfallande är deras hybridbilar och vindkraftverk, men jag 
fick också möjlighet att titta på en stadsbuss med en hydraulisk paral-
lellhybrid. Detta är en kompakt enhet som kan monteras på befintliga 
bussar. Man är också i slutskedet med att driftsätta en hydraulisk trans-
mission med svänghjulsenergilager för dieseldrivna järnvägståg där 
bromsenergi kan återvinnas. Det är ett spännande projekt som sker 
i samarbete med Bombardier och Ricardo. Simuleringar och hardwa-
re-in-the-loop tester av transmissionen i labb har visat på betydande 
energibesparingar.

En stor pump för vindkraftverk under montering. Notera den 
modulära konstruktionsprincipen: delad kamkurva, in-skruvbara kolv-
cylinderenheter och ventilenheter.

MHIs vindkraftverk med en 7MW hydrostatisk transmission under 
slutmontering i Hunterston i Skottland i början av 2015. Ett flytande 
systerkraftverk är nu klart att driftsättas utanför Fukushima.  
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Win har nu lämnat över VD-skapet till sin kollega Dr. Niall Caldwell 
och han är nu styrelseordförande. Win har samtidigt blivit professor i 
Energilagring vid The University of Edinburgh. Niall har också doktore-
rat med en avhandling som handlar om optimering av DD-tekniken och 
som innehåller omfattande modellering och experimentell verifiering.

En ägare med tydlig produktutvecklingsstrategi
Artemis IP är sedan 5 år helägt dotterföretag till Mitsubishi Heavy Indu-
stries (MHI). Förvärvet gav MHI tillgång till DD-tekniken och Artemis 
bistod med kompetens då MHI byggde världens största hydrostattran-
smission till sitt nya vindkraftverk, och det gav Artemis bättre finansiel-
la muskler.  Sedan förvärvet har Artemis vuxit från 25 till 50 medarbe-
tare, och labbresurserna har utökats kraftigt. Förtaget måste ha en av 
världens största utvecklingsavdelningar och bäst utrustade labb inom 
hydraulik. Företaget har en ung och välutbildad personalstab rekryte-
rad internationellt. Labbet gör det möjligt att testa komponenter och 
system upp till de effektnivåer som används i vindkraftverken.

När jag besökte företaget hade MHIs 7 MW vindkraftverk precis 
synkroniserat mot nätet. Kraftverket som tidigare kallades SeaAngel 
är placerat på Hunterston test sight för förnyelsebar energi vid Skotska 
västkusten. Samtidigt var systerkraftverket – världens största flytande 
kraftverk – under bogsering till Fukushima där det snart kommer att 
nätanslutas.

Vad kännetecknar Artemis DD-teknik?
I grunden är det en kolvpump/motor där de enskilda kolvarna kan 
aktiveras individuellt. I pumpfallet är den utrustad med flödesstyrda 
sug- och tryckventiler där sugventilen kan tvingas kvar i öppet läge 
med hjälp av en magnet. Artemis har valt att arbeta med radialmaski-
ner som erbjuder bra förutsättningar för tekniken både av förlust- och 
utrymmesskäl. Tekniken kan självklart användas också för axiella maski-
ner. De magnetiskt styrbara ventilerna utgör kärnan i DD-teknikens 
hårdvara. På mjukvarusidan är den digitala styrstrategin lika betydel-
sefull. Här har Artemis skaffat sig en omfattande erfarenhet speciellt 
via de många demonstratorer som utvecklats sedan företagets start.

I en högvarvspump gör en enskild cylinder antingen ett fullt eller 
inget arbetsslag per axelvarv. Pumparna görs en eller flerradiga med 
4 eller 6 cylindrar per rad. Lågvarvspumparna å andra sidan görs med 
multipla slag per varv där kolvrörelsen skapas med kamkurva (likt en 
”Hägglundmaskin”). Också dessa görs en- eller flerradiga och innehål-
ler för de största vindkraftsmaskinerna flera hundra cylindrar.

Motorerna är i grunden identiska med pumparna men kräver att 
också högtrycksventilen kan aktiveras av en magnet. Med två styrda 
ventiler per cylinder kan maskinen köras i fyrkvadrantdrift.

Magneterna aktiveras i maskinens dödpunkter varför manöverkraf-
terna blir små och den elektriska energin för kommuteringen är näst 
intill försumbar. När sugventilen hålls öppen är cylindern närmast 
förlustfri. Resultatet blir en maskin med hög verkningsgrad över hela 
registret. Toppverkningsgraden kan mäta sig med de bästa bentaxis-
maskinerna (96-97%) men dellastverkningsgraden då deplacementet 
styrs ned är väsentligt högre än för andra maskintyper. 

Styrbarheten kan också göras bättre än för konkurrerande maskin-

koncept. I en högvarvspump kan deplacementet styras från noll till 
max på ett halvt axelvarv. Vid 1500 rpm betyder detta en omställning 
på 20 ms. Omställningstiden ä dock kopplad till varvtalet vilket bety-
der att motormoden blir långsam vid lågt varvtal. 

Det digitala styrsystemet
En Artemis-maskin har en högtrycksledning och en lågtrycksledning. 
Det digitala styrsystemet bygger på att enskilda cylindrar kan aktiveras 
två gånger per varv. Detta ger en fyrkvadrantreglering och det inne-
bär att bromsenergi eller sänklaster kan återvinnas om en ackumulator 
ansluts till högtrycksledningen. Den digitala deplacementprincipen 
ger stor frihet i att via mjukvara anpassa maskinerna till önskad styr-
princip. En intressant möjlighet som Artemis utnyttjar är att låta indi-
viduella cylindrar kopplas till olika laster. Detta medger att en enda 
pump kan försörja flera laster med olika tryck och flödesbehov utan att 
förorsaka strypförluster. 

När konceptet först presenterades var en naturlig fråga, 
hur låter maskinen? 
Vi har alla lärt oss att flödespulsationer leder till buller och de här 
maskinernas kinematik skapar otvetydigt pulsationer i vissa drifts-
punkter. Jag kan intyga att maskinerna har förvånansvärt låg ljudnivå. 
För att förstå detta behövs flera förklaringar. Numera vet vi att det är 
pulsationer orsakade av oljans kompressibilitet som är den domine-
rande orsaken till buller och denna effekt är betydligt snällare i Artemis 
maskiner till följd av att ventilerna öppnar först sedan cylindertrycket 
nått systemtrycket.  Vidare har maskinerna mycket stor dödvolym, 
typiskt 4 till 6 gånger större än i en traditionell maskin. Detta bety-

Forts. på nästa sida

Ventilenheter i väntan på montering.

Win Rampen framför en HWIL testcell för stora transmissioner.

Delar till Edyn96 pumpen, notera den sfäriska kolv-konstruktionen.
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Forts. från föregående sida

der att tryckderivatan då en cylinder trycksätts blir avsevärt lägre för 
Artemismaskinen. Det luftburna ljud som strålar ut från maskinen är 
mycket känsligt för denna tryckderivata. Dessutom förbinds cylindern 
med hög eller lågtrycksportar vid utjämnat tryck vilket eliminerar det 
strömningsljud som kännetecknar andra maskiner. Kvarstår pulsationer 
i ledningssystem. Här ger DD-tekniken mer störningar men det finns 
även här förklaringar till att de befarade farhågorna uteblir.

DD-tekniken i hybridfordon
Vid en rundvandring i labbet kom vi fram till den hybridbils-demont-
rator som togs fram för 7 år sedan – en BMW 530i från 2008. Jag bad 
om en provtur men bilen hade ett punkterat hjul och hade uppenbar-
ligen inte körts på länge. Hjulet byttes snabbt och jag fick min provtur.  
Jag vet av egen erfarenhet att det är svårt att behålla en demonstra-
tor i körbart skick över lång tid. Jag blev därför överraskad av att allt 
fungerade direkt.  En display visade ackumulatorns fyllnadsgrad och 
andra kör-data vilket bidrog till förståelsen av hur DD-transmissionen 
fungerade. Jag bad om olika körmoder och transmissionen växlade 
snällt mellan dessa, t.ex. ren hydrostat-, motor off- och hybridmod. 
Transmissionen klarar BMWns totala prestandaomfång och jag tror vi 
testade allt utom topphastighet, detta på grund av för kort raksträcka 
på fabriksområdet. I sanning imponerande! Jag hade förväntat mig en 
bullrande transmission, men till min förvåning doldes transmissionslju-
det nästan helt av förbränningsmotorns ljudnivå, vilken i sig är låg på 
en BMW. När transmissionen var nyinstallerad 2008 mättes bränsle-
förbrukningen, på en statlig provningsanstalt, och jämfördes med en 
mätning på samma mätstation av bilen med originaltransmissionen. 
Resultatet väckte stor uppmärksamhet: över 50% reduktion för euro-
peiska stadscykeln och 34% vid blandad stads- och landsvägskörning.

Resurser i kontor och labb
Artemis har tillgång till de bästa simuleringsresurserna för olika typer 
av analyser t.ex. för tribologi och systemdynamik. Jag fick se intres-

En långtidstestcell med effektcirkulation monterad i en container.

Test av en 3.5 MW motor för MHIs vindkraftverk. Transmissionen består 
av en 7 MW pump och två 3.5 MW motorer.

Vårt uppdrag tar aldrig slut.
 
Service och support är minst lika viktigt som våra produkter. Därför erbjuder  
vi allt från driftstöd och löpande underhåll till joursupport och akuta insatser.  
Det maximerar tillgängligheten i dina maskiner och system – under produktens  
hela livslängd.  We move everything.

Malin Storm, Service
”Service är att bidra till kundernas produktivitet.”

Bosch Rexroth AB
Varuvägen 7, 125 81 Stockholm
www.boschrexroth.se

 Rexroth Service
                                                       boschrexroth.se/service
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PROPORTIONAL
VALVES WITH 
ONBOARD DIGITAL CONTROLLER -

ODC

By using SPOOL FEEDBACK SENSOR
- Hysteresis, repeatability, response time 
will improve signifi cantly!

+47 64 97 97 97
post@servi.no

- Communicates with Profi net,Profi bus, 
   CANbus or analogue signals
- Options for external process feedback
- Corrosion protected
- Flexible design
- Available in ATEX/IECEx (OPAT)

For mounting on section and plate mounted
valves. Available in 4 sizes - 
up to 120, 230, 430, 600 lpm. Contact us!

Max power consumption:  800 mA
Communication, in-put:    12V    6V
        10 V
    0(4)-20 mA
     Profi bus
     CANbus
Ambient temperature:        -40oC-80oC
Connector type:        Hirschmann (IP65)/
     M12 (IP68) Other on request
Programming:                     Micro USB

+-   +-

www.servi.no

santa demonstrationer av hur man använder dessa verktyg för att opti-
mera olika detaljer i maskinerna men också av hela systemkoncept. 
Som alltid i hydrauliken handlar det framför allt om att styra filmtjock-
leken i de olika tätspalterna när maskiner skall optimeras. När det gäl-
ler systemkoncept blir kunskap om körcykler avgörande när system-
arkitekturen skall väljas.

I utvecklingslabbet pågick prov av olika detaljer. Kolv/cylinder-enhe-
ter är framtagna i olika storlekar från 2 till 140 cc/slag. Labbet var fyllt 
med provutrustning för detaljer och för hela system. Trots den omfat-
tande nya tillbyggnaden av labbet 2012 var flera testutrustningar pla-
cerade i containrar på utsidan av labbet, ett synbart resultat av den 
starka tillväxten av projekt.

I våras presenterade Artemis sin första pump för industritillämpning-
ar kallad Edyn-96. I en monteringslina fanns de första seriemaskinerna.  
Maskinen visar en hel del nyheter jämfört med de tidigare maskinerna 
utvecklade för mobila tillämpningar. Bland annat har kolvgeometrin 
ändrats till en ”sfärisk” lösning med kolvring.

Artemis koncept för vindkraftstransmissioner innehåller flera intres-
santa innovativa lösningar. Transmissionens höga verkningsgrad har 
redan nämnts, men en annan egenskap är modulariteten. Enskilda 
cylinderenheter kan enkelt bytas, och som Win Rampen påpekade är 
inga reservdelar större än att en servicetekniker kan bära med sig dem 
i verktygsväskan. Detta gäller också kamkurvorna som är delade i ett 
segment per slag. Detta är en stor fördel speciellt för havsbaserade 
kraftverk där servicekostnaderna är helt avgörande för lönsam drift. 
De individuellt styrbara cylindrarna medför en annan stor fördel. Om 
en cylinderenhet slutar fungera kan den låtas gå oaktiverad och maski-
nen kan köras opåverkad i väntan på nästa service.

MacRobert Award – Englands prestigepris  
för ingenjörsföretag
Avslutningsvis citerar jag gärna några rader ur det tal som hölls när the 
Duke of Edinburgh prins Philip överräckte medalj och prischeck vid en 
stor bankett i London den 17 juni i år.

“The Artemis story is truly compelling. The company has achieved 
a technical advance of global importance, making significant power 
delivery from offshore wind considerably more credible and reali-
sable, and facilitating the global goal of reducing CO2 emissions. This 
is not simply evolutionary improvement but a complete step change, 
and one that took years of commitment to achieve.

The Artemis Digital Displacement system is both an incredible piece 
of invention, and a brilliant example of detailed engineering design. It 
represents excellence in multiple facets of engineering, from control 
system technology to software and elegant mechanical design.

The multidisciplinary engineering team within Artemis has produ-
ced a unique, world-beating product and is realising significant com-
mercial success as a result. As a UK SME, Artemis represents the very 
best of modern UK engineering with global significance, which the 
Academy continues to champion through its Engineering for Growth 
campaign.”

Jag vill sluta med att uppmana den som är intresserad att besöka 
Artemis hemsida som för övrigt även den är prisbelönt och ovanligt 
informativ med mycket intressant material att ladda ner: 
www.artemisip.com

Jan-Ove Palmberg

Artemis seriehybrid demonstrator från 2008 imponerar fortfarande.


