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Sammanfattning 

Det här examensarbetet är en konceptstudie om nya typer av torra och snabba skottsystem i 
samarbete med Alfa Laval Tumba AB. Företaget tillverkar centrifugalseparatorer för avskiljning 
och rening av olika vätskor. Slam som bildas av föroreningar i processen avlägsnas ut ur 
separatorns dubbelkoniga periferi med hjälp av ett hydraliskt vattenbaserat skottsystem. 

Syftet med arbetet har varit att utveckla snabbare och exaktare skottsystemlösningar med mindre 
vattenförbrukning. 

För att definiera befintliga problem med dagens system har en förstudie med kartläggning av 
kundbehov och konkurrensanalys genomförts. Studien har påvisat att det finns ett behov av 
framförallt snabba och repeterbara skott.  

Examensarbetet presenterar en rad konceptlösningar till problemet. En lösning är baserad på ett 
volymstyrt skottsystem med runtgående ringspalt. Den har utsetts som mest lämplig eftersom 
den bäst motsvarar kundbehov och kravspecifikation. Mätningar påvisar det volymstyrda 
systemets effektivitet i jämförelse med företagets nuvarnade lösning.  

Examensarbetet förordar vidareutveckling av ett volymstyrt skottsystem för att i framtiden hålla 
företagets separatorer konkurrenskraftiga. 
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Abstract 

This Master Thesis is a conceptual study of new types of dry and rapid discharge-systems carried 
out in cooperation with Alfa Laval Tumba AB. The company manufactures disk stack centrifuges 
to separate and clean various fluids. Solids from the process are ejected trough the centrifugal 
wall with a hydraulic based system. 

The focus during the study has been to develop a more rapid and precise system with less water-
usage. 

To define problems with the existing situation a study of customerneeds and competitor analysis 
has been executed. The study shows that there are needs for particularly rapid and repeatable 
discharges. 

The thesis presents a couple of conceptual solutions to the problem. One of them – founded on 
a volumebased dischargesystem and a ring slide – is considered to be the most appropriate due to 
best satisfaction of customer needs and specification. Measurement emphasizes the efficiency of 
a volume-based system in comparison to Alfa Laval´s present solution.  

The Master Thesis recommends further development of this system for the company being able 
to deliver competitive separators in the future. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Centrifugalseparatorer intar en central roll inom Alfa Laval koncernen. Deras konstruktion har i 
stort sett inte förändrats sedan 1950-talet, även om successivt förbättrade stålkvaliteter, mer 
rationella tillverkningsmetoder och kapitalflödesmodeller etc., har medfört att produkterna 
kunnat hållas konkurrenskraftiga. 
 
Vid centrifugalseparering av vätskor bildas anhopningar med föroreningar som skall föras ut ur 
systemet. Avlägsning sker genom ett så kallat skott. Under skottet öppnar separatorkulan en spalt 
i dess dubbelkoniga periferi där slam kan tränga ut. 
 
Alfa Laval vill nu förbättra skottsystemet till sina PX-separatorer. Med en minskad vattenför-
brukning och effektivare styrning av skott kan företaget troligen stärka sin position som ledande 
leverantör av separatorer ytterligare. 

1.2 Syfte och avgränsningar 
Examensarbetets syfte är att utveckla en konceptlösning för hur dagens skottsystem kan 
förbättras. För att kunna uppfylla syftet kommer följande frågeställningar besvaras: 
 

� Finns behov av ett nytt torrare skottsystem?  
� Hur kan ett alternativt system se ut?  
� Vilka är för- och nackdelarna med dagens skottsystem?  
� Behövs en universallösning, eller skilda lösningar anpassade till olika 

separatordimensioner? 
� Vilka konkurrerande produkter finns på marknaden? 
� Vilken teknik bör användas? Kan man nyttja alternativ till hydraulik? 

 
Under arbetets gång läggs fokus på att besvara dessa frågor och på grundval av dem utveckla ett 
flertal koncept.  

1.3 Metodbeskrivning 
Under utvecklingsprocessen har problemlösningsmodellen Spalten tillämpats (Albers, 1998).  
Metodiken delar in problemlösningen i följande steg;  

• Situationsanalys 

• Problemavgränsning 

• Lösningsalternativ 

• Val av lösning 

• Möjlighetsanalys 

• Genomförande 

• Utvärdering  

Den teoretiska referensramen har utgjorts av studier på företaget och genom facklitteratur. Enligt 
problemlösningsmodellen Spalten har metoder som exempelvis brainwriting, benchmarking, 
morfologi och nutzwertanalys nyttjats (Ehrlenspiel, 2003). Resultat av utvecklingsarbetet har 
kontinuerligt analyserats genom den valda metodiken. 
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2. Situationsanalys 
Centrifugalseparatorn är en snabbt roterande behållare som utnyttjar centrifugalkraften för att av-
skilja och rena vätskor. Alfa Laval tillverkar olika typer av höghastighetsseparatorer. Separatorer 
av modell PX är ensamma om att skjuta periodiskt regelbundna skott (figur 1a och b).  

 
Figur 1 Intermittent skjutande marin PX-separator med kula och stativ i genomskärning. 

 
Vid själva skottögonblicket öppnas en spalt i periferin mellan kulans övre och undre del. Kulan 
roterar vanligtvis med flera tusen varv per minut vilket skapar stora g-krafter i radiell led (se 
bilaga 1). För att åstadkomma den några millimeter höga spalten under drift krävs krafter på upp 
till hundratals ton. De här krafterna övervinner man idag med ett hydraliskt vattenbaserat 
skottsystem.  

2.1 Skottsystemet 
Val av skottsystem och separatormodell beror på process. Intermittent skjutande separatorer 
används för vätskeavskiljning i bl.a marina, kemiska och medicinska miljöer såväl som bryggerier, 
mejerier etc. Alfa Laval har en rad olika skottsystem för PX-separatorer, de olika systemen skiljer 
sig något åt genom skottmekanismer samt hur manövervätskan förs in i systemet. Idag är 
skottsystem liknande nr 5 bland de vantligast förekommande, se figur 2 nedan  (Stroucken 1980). 
 

 
 

 
Figur 2 PX-separator i tvärsnitt utrustad  med skottsystem nr 5 (Stroucken 1980) 

1 Inloppsrör 
2 Fördelare 
3 Slidtallrik 
4 Kulkropp 
5 Skottportar 
6 Låsring 
7 Kula övre del 
8 Slam 
9 Koniska diskar 
10 Kantdisk 
11 Dräneringshål 
12 Manöverslid 
13 Dräneringsmunstycke 
14 Tryckfjäderbärare 
15 Kantkammare 
16 Manövertätska 
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Under drift i exempelvis marin miljö där olja, vatten och smutspartiklar avskiljs i en  
trefasseparator kallad purifkator, sker processen enligt följande: 
  
Processvätska förs in i separatorkulans centrum via ett inloppsrör (1). Inne i separatorn 
accelereras den upp till kulans hastighet och förs via en fördelare (2) in i separationsutrymmet 
strax utanför de koniska diskarnas (9) ytterkant. Själva separationen sker i utrymmet mellan de 
koniska diskarna. Eftersom vätskorna som ska skiljas har olika densitet positionerar de sig olika i 
kulan. Den lättare vätskan töms upptill närmast centrum vid kantdisken (10). Den tyngre fasen 
lämnar kulan upptill längre från centrum och det koncentrerade slammet (smutspartiklar) samlar 
sig i kulans dubbelkoniga periferi (8) (sifferhänvisningar enl. figur 1). 
 
För att avlägsna slam skjuter man total- eller partialskott. Totalskott innebär att separatorn töms 
på all processvätska medan ett partialskott bara delvis tömmer kulan. Vissa centrifuger har 
kombinerat program av både total- och partialskott. Skottmängden kan vara fixerad eller 
varierbar på olika maskiner.  

2.2 Kammare 
De olika skottsystemen har fyra kammare gemensamt; separatorkammare, stängningskammare, 
öppningskammare och styrvattenkammare. För att underlätta rapportskrivningen benämns de 
fyra kamrarna i fortsättningen som A, B, C resp. D-kammare enligt figur 3. Graviationskraften 
kan nästan försummas vid drift med fullt varvtal. För  att tydligare illustrera manövervätskans väg 
genom systemet roteras det 90 grader i vissa illustrationer (se figur 4). 
 

 
Figur 3 Skottsystemets fyra kammare A, B,C och D för skottsystem 5, samt ingående OWM 

 

 
Figur 4 Skottsystemets kammare sedda i 90° vinkel. Gravitationskraften kan här försummas. 

 
Skottvolymen som skjuts ut från kammare A beror på den volym som töms i kammare B. 
Volymen i kammare B är i sin tur beroende av tiden som manöversliden är öppen. Manöver-
sliden regleras av mängden manövervätska som pulseras in i kammare C.  
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Beroende av hur sliderna är formade och hur vattnet leds in i systemet definieras fem olika 
skottsystem hos Alfa Lavals PX-separatorer (Stroucken 1980). Därill tillkommer även två olika 
utförande med doseringsring och nivåring (se nedan).  
 
Tre väsentliga mekanismer används för klassifiering (se figur 2): 
 

• slidtallrik (3)  

• manöverslid (12)   

• manövervätskeledning (16) 

 
 
Slidtallriken har till uppgift att: 
 

• Täta skottportarna i separatorkammare A då skott inte äger rum 

• Vid skott tryckas ned i samband med att kammare B töms på vatten och avtäcka 
skottportarna.  

 

P.g.a de inbyggda toleranserna i systemet kan snedställning av slidtallriken uppstå. För att undvika 
ensidig öppningspalt finns ett grundkriterium på slidtallrikens slaglängd Ź (enl. SK-MB).  
 

Ź ≥0,7 mm (+ halva snedställningen) (ekv 1) 
 

Manöversliden har till uppgift att: 
 

• Snabbt öppna och stänga dräneringshålen till kammare B 

• Hålla tätt mellan tömningar 

• Vara fullt öppen strax före att slidtallriken öppnas 

• Ha tillräcklig slaglängd y för en effektiv utströmning från kammare B 

• Stänga dräneringshålet vid rätt tidpunkt för att minska skottmängden 
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Figur 5 Ett tryck p byggs upp på ”proppen” i stängt läge y 

 

 
Figur 6 För att vätskan ska kunna strömma ut effektivt sänks manöversliden en sträcka y 
 
För effektiv dränering av vätska i kammare B krävs att proppen i manöversliden sänks med 
slaglängd y (figur 6) se ekv 2. Trycket i B-kammaren under slidtallriken kan vara i storleks-
ordningen 60-80 bar. Trots den lilla öppningsarean är flödet stort p.g.a det höga trycket. 
 

34

3

4

2
d

yydn
dn

≥⇒×××≤
××

π
π

  (ekv 2) 

  
Vätskan som strömmar ut från kammare B lämnar spalten mellan manöverslid och kula i radiell 
rikting från centrum p.g.a den starka centrifugalkraften. Det sker genom n antal öppningar Man 
bör räkna med att endast en del av mantelytan d=3/4 släpper ut vätskan p.g.a. g-kraftsriktningen 
(Bodelson, personlig kommunikation, 30 September 2006).  
 
Manöverslid och slidtallrik kan antingen vara ring- eller tallriksformade (se bild 7.a och 7.b). En 
tallriksformad manöverslid är exempelvis fördelaktig genom att fjädrar utsätts för mindre g-
krafter då de är centralt placerade. Även öppningskammare C befinner sig närmare rotations-
axeln, vilket exempelvis bidrar till mindre friktion på tätningar.  
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Figur 7.a Tallrikformad manöverslid.         
Figur 7.b Ringformad manöverslid 

 
I dagens hydralbaserade PX-system flyter slidtallriken i kraftbalans. Styrningen av öppnings- och 
stängningsfasen sker genom återkoppling då dess rörelse beror av kraftjämvikter. Med en 
ringformad slidtallrik blir öppningsfasen snabb, men stängningsfasen svårare att styra då den är 
enbart tidsberoende. Det krävs i detta fall ett mycket exakt relä som slår av och på och det blir 
svårare att veta hur mycket separatorvätska som skjutits ut. Vid partialskott blir dessutom 
spridningen i skottvolym mycket stor med ringslid (SK-92-0562, s 5). 
 
De ovan beskrivna skottsystemsmekansimerna kompletteras i vissa utföranden även med:  
 
Flexislid -Flexisliden är en variant av slidtallrik som sitter fast nedtill vid spindeln, för att 
undvika friktion och skador på den. Sliden har visat sig ge ett mycket snabbt skott. Den är 
utnyttjar elasticitet och minskar vattenspillet något, dessutom tätar den bättre vid packningen ut 
mot kulperiferin. Det finns idéer om att använda en flexislid som manöverslid. 
 
Doseringsring- Fungerar i princip som hydrostopkonceptet beskrivet nedan, men utan 
möjlighet att smidigt kunna variera skottvolymen.  
 
Nivåring -Bygger på att kulbotten har uppdelad B-kammare utanför viss given radie. 

2.3 Skottets förlopp 
Vid separering sker följande:  
 

1. Kammare B fylls och skapar en uppåtriktad kraft på slidtallriken.  
 
2. Kammare A släpper in processvätska. Kraften riktad uppåt på slidtallriken är 

större än den nedåt eftersom att verkande area är större på undersidan. 
Slidtallriken trycks således upp mot en tätningsring som tätar kammare A.  

 
För själva skottet ökas styrvattenflödet enligt ett skottprogram (se OWM nedan).  
 

3. Kammare C fylls som följd av att kammare D svämmar över. Styrvätskan stoppas 
upp av en strypventil i kammare C. När flödet från styrvattenkammaren D är 
större än det som kommer ut ur strypventilen uppstår en nedåtriktad hydraulisk 
kraft på manöversliden. 

 
4. Så snart det hydrauliska trycket övervinner fjäderkraften, trycks manöversliden 

ned och öppnar ett antal dräneringsventiler till B-kammaren. 
 
5. Styrvätskan töms ut. Slidtallriken sjunker och ringspalten avtäcks. Kammare A 

töms antingen partialt eller totalt.  
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6. Vid blottning av ringspalten upphör tillförseln av styrvätska till C-kammaren då 

den fria vätskeradien i D-kammaren åker ut från centrum. Mindre vätska flödar in 
än ut ur systemet.  

 
7. Den hydrauliska kraften på manöversliden från kammare C minskar i takt med att 

manövervätskan töms via dräneringsmunstyckena. Kraften blir till slut otillräcklig 
för att komprimera tryckfjädern varpå manöversliden skjuts upp och försluter de 
tre dräneringshålen. B-kammaren fylls  varefter systemet är rustat för nästa skott. 

 
I vissa moderna separatorer är tryckfjädern som jobbar mot manöversliden ersatt med en 
hydraulkolv som aktiveras via ytterligare en kammare E. Fördelen med hydrauldrivna ”fjädrar” är 
att stängningskrafterna varierar med varvtalet och man saknar  fjäderkonstant. 

2.4 Tillförsel av manövervatten 

2.4.1 OWM 
Ett system kallat OWM reglerar tillförseln av vatten till systemet. Vattnet till skottsystemets 
öppnings- och stängningsimpuls styrs pneumatiskt. Vid skottinitiering strömmar tryckluft från en 
luftbehållare över till en vattencylinder och bygger upp en kraft på undersidan av en kolv. En 
magnetventil styr tryckluften. Kolven rör sig axiellt uppåt och trycker in en viss mängd vatten i 
skottsystemet. Genom att variera magnetventilens öppna resp. stängda tid med en timer reglerar 
man volymen på manövervätskan och därmed skottet (Nagy, 2006).   
 
OWM har till uppgift att: 
 

• Förse skottsystemet med vatten mellan tömningarna, kompensation för förångat vatten 

och upperätthålla vattenlåset (15). 

• Ge nivåuppbyggnad för ”full” öppning av manöversliden innan tändning. 

• Försörja att kammare C hålls öppen till dess stängning ska ske. 

• Säkerställa stängning av slidtallrik. 

• Säkerställa att dubbelskott ej sker med feedflöde påslaget.  

• Återfylla B-kammaren.  

 

Snabbheten på öppning resp. stängning av slidtallriken beror främst på det initiala flödet på 
skottvätskeimpulserna. 

2.4.2 Kanalsystem 
Manövervätskan kan antingen ledas in i en enkel eller dubbel kanal. Man delar in 
styrvattenledningen i tre olika system: 
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Figur 8 Kanalsystem f.v. enkanal indirekt, tvåkanal indirekt och tvåkanal direkt 

 
• I ett enkelt kanalsystem regleras vätskenivån (till vattenlåset i D-kammaren) och 

utströmning av manövervatten i en och samma kanal. Flödet av manövervatten är 
variabelt.  

 
• Vid indirekt tvåkanalsystem styrs vätskenivån och  manövervattnet av olika kanaler som 

båda mynnar ut i samma kammare. Fördelen med detta system är att det inte kräver lika 
högt tryck från OWM. 

 
• Vid ett direkt tvåkanalsystem styrs vätskenivån av en kanal medan manövervätskan för 

tömning styrs av en annan kanal som är placerad i ett separat utrymme. Här är fördelen 
att stängning och öppning är oberoende av varandra. Därmed kan man reglera total och 
partialskott oberoende av varandra. 

2.4 Konkurrenternas skottsystem 
Idag använder den främste konkurrenten Westfalia sig av två olika skottsystem beroende av krav 
på applikation. Ett system kallat Hydrostop används främst för separaring som kräver snabba och 
exakta skott. Det kompletteras av ett ”slöare” system som styrs med pilotventiler och används i 
applikationer med lägre krav på skottsystemets prestanda. 
 
Westfalia patenterade sitt HydroStop i början av 1980-talet. Systemet baseras på att man fyller en 
förutbestämd volym med vatten och är likt Alfa Lavals skottsystem med doseringsring. När 
volymen är fylld, inträder stängningsfasen direkt. Fördelen med konkurrenten system, är att man 
till skillnad från Alfa Lavals lösning, är oberoende av stängningsfasen vid skott. Dessutom kan 
skottvolymen regleras genom föryllning av volymutrymmet med vatten. Slidtallriken stängs vid 
skott oavsett vilken postition manöversliden befinner sig i. Westfalias ”propp” kan alltså hållas 
öppen lång tid efter skott utan att påverka skottförloppet. Systemet är inbyggt i kulkroppen och 
använder fler tätningar vilket ger upphov till större friktion och många reservdelar som måste 
bytas ut. Det finns endast få skottsystem av denna art som klarar av totalskott. Men Hydro Stop-
konceptet ger ändå Westfalia en stor fördel genom snabba och variabla partialskott. Alfa Lavals 
doseringsringsystem bygger på samma princip, men är mycket osmidig att förfylla (SK-98-0783). 
 
Ett annat av konkurrentens patent handlar om att nyttja en ringformad manöverslidstätning, 
istället för dräneringshål vid tömning. Utströmningsarean blir därmed större och slaglängden kan 
reduceras. Härmed minskas friktionen i tätningsringarna (se bilaga 2).  
 
Westfalias system förbrukar ungefär samma mängd manövervatten som Alfa Lavals, men med ett 
rappt skott kan de indirekt minska mängden vatten för undanträngning hos purifikatorer. Med 
hydrostop kan konkurrenten uppnå skottcykler på mindre än en tiondels sekund (www.westfalia-
separator.com). De ovan nämda patentskydden är inte längre gällande.  
 
Mitsubishi, den näst störste konkurrenten, har ett manöversystem som i stort sett kan liknas vid 
Westfalias slöare system. 



 10 

2.5 Stativutrymme 
I dagens PX-separatorer är det öppet mellan utlopp för manövervätska respektive slam vilket 
innebär svårigheter att återanvända styrvätskan (se figur 9). Skottvätska som hamnar i slam och 
vice versa skapar stora problem i vissa applikationer. Det är önskvärt att hålla vätskorna åtskilda 
från varandra. 

      
 Figur 9 Separatorns maskinöverdel där tätning mellan slam och manövervatten saknas 

 
Vid drift av en centrifugalseparator roterar luft runt rotorn. Genom dess friktion mot rotorns 
utsida pumpas luften runt i det övre och undre stativutrymmet. Den drar då med sig föroreningar 
från höljets botten samt manövervätska via spalten mellan rotorn och skiljeväggen upp i slammet. 
Vid skottögonblicket ökar trycket i det övre utrymmet mycket kraftigt. Då uppstår som regel en 
luftström genom spalten mellan rotorn och höljet med motsatt riktning. Sådana strömmar gör att 
manövervätska och slam kommer i kontakt med varandra. 

2.6 Vattenförbrukningen 
Begreppet ”torrare skottsystem” innebär ett system där man drar ned på vattenförbrukningen 
(Bodelson). Enligt förslag syftar examensarbetet till att minimera stödvätskorna hos PX-
separatorer samt att finna ett snabbare skott. Denna minskning eller ev. återcirkulation av 
manövervätska skulle främst föreligga hos de största separatorerna, eftersom att de drar mer 
vatten än de mindre (Ström 2006). För att enklare kunna angripa problemet har en specifik PX-
modell i samråd med anställda på Alfa Laval valts ut, vilken fortsatta beräkningar och 
uppskattningar kommer att grundas på. Den utvalda modellen kallas på Alfa Laval internt för 
Bellman II och är den största separatorn på ritningsstadiet, med i stort sett samma kula och 
skottsystem som PX-918. 
 
En grundläggande förutsättning för optimal problemlösning enligt Spalten-metoden är att 
ifrågasätta och bryta ned det givna problemet och dess problemställningar. En framtagen 
undersökning av kundönskemål, som bygger på intervjuer med säljare hos företaget, visar att 
behoven kraftigt varierar beroende på vilken process och applikation man väljer att studera (se 
bilaga 8). Därmed uppstår svårigheter när man ska dra generella slutsatser om vad som är ett 
ultimat effektivt och vattensnålt skottsystem.  
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Stödvätskorna i ett fullständigt integrerat system består hos en modern separator av en mängd 
olika vätskeflöden för bl.a. kylning, spolning, undanträngning och skottsystem 
(Undanträngningsvätska används främst för totalskott då man vill undvika förlust av den renade 
fasen). Det totala vattenflödet för exempelvis 918-kulan är kundspecifikt och beror på processen 
(se tabell 1). 
 
Process   Bryggeri Vin Veg. olja Marin Kemi 

BR PX918 SS PX918 Exempel på 
Separator   (Brew 700) BRPX 618 (PX 95)  SA876 CHPX 718CGV 

Manövervätska 
skottfunktion liter/skott 1,5 1,5 2,3 1,7 1 
Manövervätska 
underhåll liter/h 1,5 1,5 2,3 1,1 1 
Bortträngningsvätska 
och vattenlås " - - - 15,2 - 

Kylning av stativ " 300 0-300 240 - 300 

Kylning av olja " 100 0-100  - - 80 

Spolning liter 25 25 100 - 30 

Summa  
liter/h 
skott+spolning 527 527 342 17 711 

Andel manövervätska % 0,7 0,7 1,1 10 0,5 
TABELL 1 Uppskattade stödvätskevolymer till separatorn för olika processer (Sensei). 

 
Konkurrenten Westfalias manöversystem har i storleksordning lika stor vattenförbrukning. Alfa 
Lavals PX 100 förbrukar exempelvis 8 liter/h (baserat på 3 skott/h) medan Westfalias 
motsvarande separator RSE-220, med Hydrostop-funktion,  behöver 10 liter/h (Logan, 2006). 
 
Av tabellen ovan kan man utläsa att mängden manövervätska är minst, men procentuellt störst 
hos marina separatorer. De marina separatorerna skjuter nästan enbart totalskott för att avlägsna 
det svåra slammet efter att fel och brister vid partialskott påvisats. I marin miljö, förekommer 
endast medelstora separatorkulor, och tillgången till renad manövervätska är mycket stor på 
fartygen. Det förorenade vattnet förångas vid de stora dieselmotorerna under lågt tryck för att 
sedan kondenseras. Stora volymer kondenserat vatten uppfyller krav som manövervätska och kan 
återanvändas (Robertsson 2006).  

2.7 Mer exakta skott 
För att undvika förlust av processvätska samt att minska mängden vätska i slammet vid 
partialskott är en snabb och exakt öppnings- resp. stängningsfas viktig. Ett snabbt skott ger stor 
slaglängd och rensar skottportarna samt minskar risken för att obalanser uppkommer p.g.a slam. 
 
Man vill i de flesta fall uppnå en snabb men samtidigt kontrollerad öppning. En alltför hastig 
öppning ger höga bromseffekter då varvtalssänkning bidrar till momentökning på spindel och 
kula. Alltför stora impulser kan få kulnavet att slira mot spindeln och därmed utsätta systemet för 
häftiga mekaniska påfrestningar. Om man ökar hastigheten på slidtallriken extremt behöver detta 
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inte innebära att att man får ett effektivare skott. Trögheten i slampartiklarna begränsar omsider 
skottet, ett alltför snabbt skott tillåter inte dessa att skjutas ut ordentligt. 
 
När partiklar fastnar i det dubbelkoniska slamutrymmet kan en ojämn viktfördelning och obalans 
i rotationen, en s.k. tungsida uppstå. Med ett snabbt och exakt skott har man större möjlighet att  
undvika detta fenomen. Vid snabb dränering av manövervätskan sjunker slidtallriken snabbt p.g.a 
stor tömningsarea. Centrifugen skjuter snärtigt och slaglängden för slidtallriken blir större. 
Motsatt gäller att vid långsam dränering uppstår en kortare långsamt nedåtgående rörelse och 
medför därmed sänkt skotthastighet.  
 
Vid tömning av manövervatten ur kammare B reduceras kraften riktad uppåt på slidtallriken. För 
att balansera den reduceras en lika stor kraft riktad nedåt. Under skottögonblicket söker 
slidtallriken följaktligen jämviktsläge för nivåerna i A- och B-kamrarna. Slidtallrikens rörelse i 
axiell led är relativt långsam med en hastighet på ca 0,01 m/s.  
 
Öppning 
Öppningsförloppet beror av godhetstalen ε, α, och δ. Där: 
 
 αδε 4=  (ekv 3) 
 

 
B

A

H

H
=α                  (ekv 4) 

 δ  (ekv 5) 
 

Μ strömningförlusttal dräneringshål i B-kammare 

N antal dräneringshål 

D diameter dräneringshål 

Ψ strömningsförlusttal ringspalt i kula 

RAM spaltradie hos slidtallrik 

HB höjd kammare B 

HA höjd kammare A 

 
Ju större ovanstående godhetstal är desto snabbare sker öppningen (SK-85-0916).  
 
En stor utströminingsarea i kammare B ger snabb öppning. Genom att införa fler dräneringshål n 
men ändå bibehålla samma totala utströmningsarea kan man minska slaglängdsbehovet y för 
effektiv dränering av vätska. För detta ökas tändflödet för skott och för att undvika enbart 
totalskott vid stort tändflöde krävs större diameter på dräneringsmunstyckena. Ett optimalt 
munstycke är extremt litet vid öppningsfasen och mycket stort vid stängningfasen.  
 
Stängning 
Snabbheten på stängningsfasen är främst intressant vid partialskott. Den beror nästan uteslutande 
på dräneringsmunstyckenas diameter. Skottsstorleken beror till största del av förhållandet mellan 
höjden på manöverslidens öppningskammare C och manövervattenflödet. En större volym 
manövervätska innebär en långsam dränering av kammare C och att manöverslid och slidtallrik är 
öppna en längre tid. Skottvolymen blir i detta fall större.  
 
Förbrukning av manövervatten beror inte lika mycket på manövervätskevolymen som 
hastigheten på OWM-impulsen. Med en mycket hög initiell hastighet och relativt liten volym kan 
man uppnå ett mycket snabbt skott.  Manövervätskevolymen får dock inte vara alltför liten 
eftersom kulan då inte kan fyllas tillräckligt för stängning (Krook, 2007). 
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2.8 Problemavgränsning och diskussion 
Av tabell 1 kan man se att volymen manövervätska är försvinnande liten i förhållande till övriga 
stödvätskor i alla processer bortsett från i marin miljö. Arbetet syftar främst till att förbättra 
partialskottets effektivitet. I marin miljö skjuter man nästan uteslutande totalskott p.g.a hårt slam. 
Om man syftar till att minska vattenförbrukningen hos en PX-separator är det främst för 
spolning, tillförsel av underhållsvätska och kylning som åtgärder bör vidtas. I ett flertal intervjuer 
och samtal med anställda på företaget har det dock framkommit att en minskning av 
manövervatten skulle vara positiv. Faktum kvarstår att i vissa kemiska och mycket kalla miljöer 
kan vatten vara en obrukbar hydralvätska. Där är målet att inte använda någon manövervätska 
överhuvudtaget.  
 
Eftersom att förbrukningen av manövervatten är så pass liten i förhållande till det totala vatten-
spillet får exaktheten på skottet en allt större roll i nedan uppställda kravspecifikation. 
Reproducerbara och exakta skottvolymer visar sig vara mycket viktiga i kundens ögon enligt 
QFD:n (se kap 2.8.1.). En minskning av manövervätskan vore dock positiv. Det finns även krav 
på att lösningen bör vara ekonomisk, okomplicerad och bestå av få utbytbara delar, såsom o-
ringar, packningar etc. 
 
Undanträngningsvätska förs in i kammare A innan skottinitiering för att undvika förlust av 
processvätska hos purifikatorer. Mängden av denna vätska beror indirekt av hur exakt man kan 
styra skottet. Ett exakt styrt skott antas bidra till mindre volym undanträngningsvätska eftersom 
att man då kan minska säkerhetsmarginalen.  
 
Med större dräneringsmunstycken och högre initial vattenhastighet styrd av OWM kan uppnå en 
snabbare styrning av skott uppnås. Men vattenförbrukningen ökar då ytterligare vilket inte är 
önskvärt.  
 
Stor slaglängd på slidtallriken borde skapas genom större tömningsareor för flödet från B-
kammaren 
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2.8.1 QFD 
Quality Function Deployment är en metod som används för att undersöka hur kundkraven kan 
relateras till egenskaper hos produkten. Den fungerar som ett komplement vid framtagning av 
kravspecifikation. Kundkraven listas och viktas sinsemellan med hjälp av parvisa jämförelser och 
kundintervjuer efter hur betydelsefulla de är. Därefter undersöks det hur kundkraven relateras till 
egenskaper hos produkten och i vilka enheter dessa egenskaper kan mätas. Att göra en QFD ger 
vidare förståelse för problemet och fungerar som ett diskussionsunderlag vid produktutveckling. 
 
 

QFD 
Torrare skottsystem 

  
■    Starkt samband 
▲   Medelstarkt samband Hur kan man lösa kundkrav? 
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2.8.2 Kravspecifikation 
 

Torrare skottsystem -  manövervattenstyrning 
Tid för manöverpropp, stängning resp. öppningsfas: < 30 ms 
       
Minskad vattenförbrukning: ≥ 30% 
       
Slaglängd för proppar:  ≥ 4 mm 
       
Kraftbehov för tätning:  ≥ 1400 N 
       
Slidtallrikens slaglängd: 

   

≥ 1,5 mm 

Drifttid:       8000 h 
 
Ekonomiskt passande lösning   

Okomplicerat system med få delar. 
          

Krav på manövervätska  
Andel partiklar   <0,001% 
       
Partikelstorlek   <50 µm 
       
Hårdhetsgrad   6-10°dh 
       
Max NaCl   100 ppm 
       
Klorid   60 mg/l 
       
Surhetsgrad     pH>6 
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3. Alternativa lösningar 
För att generera idéer och koncept utfördes en brainwriting enligt 635-metoden. Den går ut på att 
sex deltagare under fem minuter skriver ner tre olika idéer på varsitt papper. När de fem 
minuterna passerat överlämnas pappret till personen bredvid som antingen kan utveckla de 
befintliga idéerna eller komma på något nytt att skriva om. På så sätt får varje deltagare chansen 
att ge egna förslag till lösningar samt en möjlighet att utveckla andras idéer. 
 
För brainwritingen samlades sex kreativa förmågor från företaget, varav två examensarbetare. 
Problemställningen löd; hur kan man minska vattenförbrukningen/ effektivisera skottsystemet på 
en PX-separator? De dokumenterade lösningarna kan grovt delas in i tre övergripande kategorier: 
 

• Nya organ i kulkroppen 

• Recirkulation av manövervätska 

• Alternativt styrmedium 

Ovanstående kategorier ligger till grund för utvecklingen av olika konceptlösningar där även 
exaktheten på skottet beaktas. För en optimal lösning till problemet är det möjligt att senare 
kombinera olika koncept. 

3.1 Nya organ i kulkroppen 
Genom att göra förändringar i kulkroppen antas man kunna ådstadkomma ett snärtigare och mer 
vattensnålt skott. Det faktum att kulan roterar kan dock försvåra vissa ingrepp. 
 
Ett optimalt dräneringsmunstycke kan variera i diameter mellan öppning- och stängningsfasen. 
Hittills har Alfa Lavals dräneringsmunstycken varit statiska. Ett reglerbart munstycke skulle förbättra 
exaktheten på manöversliden och därmed skottet. En svårighet ligger dock i att styra munstycket. 

  
Figur 10 Reglerbara munstycken 

 

En volymberoende stängning som konkurrentens hydrostop-lösning och lik Alfa Lavals doserings-ring 
ger snabbare stängningsfas. Med styrbar volym för dräneringsvattenkammare kan skott-mängden 
när som helst regleras genom att förfylla den med vatten. Öppningsfasen är bl.a beroende av 
utströmningsarean på dräneringen. Om man ersätter dräneringshålen med en ringspalt som 
öppnar 360° ökar utströmningsarean och därmed godhetstalet δ väsentligt.  
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Figur 11 Volymbaserad stängning med ringslid och enkelt kanalsystem, där en  förfyllningsfunktion möjliggör 

styrning av skottvolymer 

 
För att åstadkomma ett snabbare och ev. torrare skott tillförs ytterligare en uppsättning 
dräneringshål. Även här ökar godhetstalen. 
 

 
Figur 12 Separata dräneringshål för partialskott med direkt dubbelkanalsystem 

 

3.2 Alternativt styrmedium 
Med alternativa styrmedium antas det hydrauliska trycket under slidtallriken kunna regleras bättre 
och mängden vattenspill minskas.  

 
 

Schema 1 Tänkbara styrmedium för slider. 
För PX-maskiner i t.ex. vissa kemiapplikationer finns det behov av lösningar med alternativa 
medier till vatten. Med ett fullt pneumatiskt system uppnår man inte exakthet enligt 
kravspecifikation p.g.a luftens höga kompressibilitet och låga viskositet. Tryckluftsnätet leverar ett 
lufttryck på tio bar, vilket är otillräckligt för att överhuvudtaget kunna lyfta en slidtallrik i drift (se 
bilaga 1). För att uppnå tillräckligt högt tryck krävs en hydropnemautisk tryckstegrare. 
Manövervattenmodulen OWM använder sig av en sådan för att med korta impulser skjuta in 
manövervätskan i skottsystemet.  

Styrning av 
slider 

Pneumatik Magnetiska  
krafter 

Mekaniska 
 krafter 

Hydraulik 
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Med hydraulik – vilket dagens system bygger på – är det lätt att skapa en kraftfull rörelse med 
god dämpning och reglerings-förmåga. Snabb acceleration och retardation uppnås i korta 
rörelser. Det ger stora möjligheter att styra hastigheten samt möjlighet att klara av start och stopp 
med hög last. Eftersom att separatorn ställer så höga krav på stora och snabba krafter vid skott 
kan det vara svårt att helt utesluta hydraulik som en del av lösningen. En alternativ hydraullösning 
är att med momentant ökat feedflöde reglera öppning och stängning av kulan genom chockstötar. 
Lösningen kräver dock ett fullt hermetiskt system med backventiler och stora seriekopplade 
pumpar för att åstadkomma tillräckligt högt tryck (se bilaga 1). 
 
Ett annat alternativ är att byta ut vattnet mot ett mjukt elastiskt material som manövervätska. 
Med exempelvis ett silikonfluid som uppträder som vätska vid stora G-krafter antas man kunna 
reducera avdunstning och kalkavlagringar. Därmed minskar vattenförbrukningen eftersom 
behovet av underhållsvatten minskar. Men silikonfluidanvändning kan försvåra totalskott-
skjutning. 
 
Med starka elektromagneter  antas det vara möjligt att styra manöverslidens rörelse. Magneten/ 
magneterna skulle kunna rotera med systemet eller sitta monterade fast i ett icke roterande 
underrede. Medroterande magneter förutsätter att elektricitet förs upp i systemet. Det skulle t.ex. 
kunna ske med hjälp av en generator alternativt magnetiska spolar. Gemensamt för förslagen 
nedan är att en elektromagnet ersätter hydraulkraften i kammare C (se figur 13).  

  
Figur 13 Förslag på skottsystem styrda med magneter. Fr. v. manget roterar med, magnet fäst i undre stativdel, 

magnetstyrd volymbaserad stängning med dubbla dräneringshåluppsättningar 
 

För att fastställa magnetens lämplighet som alternativt medium till hydraulik utfördes ett test. En 
dragmagnet spändes fast i en dragprowmaskin. Med hjälp av en dator registrerades kraften i 
förhållande till avståndet från en svartplåt-platta då magneten avlägsnade sig. Även reaktionstid 
för uppbyggnad och elimination av magnetfältet kunde uppskattas (se bilaga 4). Enligt 
tillverkaren klarade magneten av att dra 1 kN då den ligger dikt an mot materialet. Vid 4 mm, den 
nuvarande tilltänkta slaglängden för manöversliden till en Bellman II, återstod endast 14% av 
magnetens dragkraft. Fullständig elimination av magnetfält tog 60 ms, medan alstrande av ett nytt 
fält dröjde 200 ms. 

 
Figur 14 Drag med magnet 

 
Magnetkrafterna avtog starkt redan vid slaglängd på ett par millimeter. Reaktionstiden för 
magnetfältets uppbyggnad överskred den som godtas i kravspecifikationen. Det bör tillägas att 
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svartplåt, som användes vid dragprovet, har väsentligt bättre magnetisk förmåga jämfört med 
exempelvis rostfritt stål.  
 
Det som talar emot lösningen är den exponentiellt avtagande kraften med avståndet, samt en 
relativt långsam reaktionstid. Dessutom kan magneten om den är icke medroterande och fäst i 
stativet medföra att virvelströmmar bildas i materialet som riskerar att bromsa rotationen. 
 
En ren mekanisk styrning av sliderna torde bli mycket komplicerad då styrningen förutsätter att 
slidtallriken tätar periferin och endast sänks ned vid skottögonblicket.  

3.3 Recirkulation av manövervätska 
För återcirkulation krävs ett slutet system där man åstadkommer en effektiv avskärmning mellan 
slam och manövervätska i stativutrymmet. Endast en fullständigt effektiv tätning torde möjlig-
göra återanvändning av manövervätskan samt förhindra att den blandas med slam. En åter-
cirkulation av manövervätskan borde man kunna uppnå genom: 
 

• Separata utloppsrum 

• Labyrinttätning i stativutrymme 

• Återförande rörledning 

• Extra separator 

• Filter  

• Renad fas som manövervätska 

 
Med separata utloppsrum för manövervätska och slam, samt ett ytterligare neutralt utlopp mellan 
dessa kan man förhindra luftflöden mellan de de två stativrummen. Genom den här åtgärden 
antas vätskorna inte komma i kontakt med varandra. Trots att liknande patentet gått  igenom har 
det aldrig lett till någon lösning i praktiken (Stroucken, Patentskrift 8501781-2, 1986). 
 
En labyrinttätning av spalten med fläktfunktion mellan kulvägg och separator placeras i det undre 
stativutrymmet. Det minskar troligtvis blandning av manövervätska och slam men kräver att 
tätningen är självrenande för att inte haka i de roterande delarna. Den måste även följa kulans 
radialutslag vid obalans. 
 
Via ett icke roterande munstycke ansluten till en återförande rörledning, förs manövervattnet tillbaka 
till OWM:n. Tätningar förhindrar att vattnet kommer i kontakt med aerosoler från den smutsiga 
luften i stativutrymmet.  
 
Med hjälp av en liten extra separator eller någon typ av självrengörande filter  är det möjligt att för-
hindra förorening av vätskorna och möjliggöra recirkulation av manövervätskan. Moderna filter 
kan rena system mycket effektivt och hålla uppe driftsäkerheten, kanske så bra att en åter-
cirkulation är möjlig. I hårda vattenmiljöer kunde vattnet få passera genom jonbytarrör för 
avhärdning. 

3.4. Diskussion av koncept 
Vissa komponenter i dagens hydraulsystem är utförda med väldigt fina toleranser. Spel och 
öppningar i ventiler etc. är så fina att även ytterst små föroreningar kan sätta sig i vägen och 
förhindra funktion eller slita sönder och öka nötningen. Icke avhärdat vatten sätter snabbt igen 
kanalerna genom kalkavlagringar. De höga krav som ställs på manövervätskan försvårar en 
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eventuell återcirkulation (Robertsson, 2006). Vid skottet uppkommer en vakuumklocka av 
undertrycket i den övre stativdelen, den suger upp manövervattnen i slammet och är mycket svår 
att förhindra. Försök med undertryck under skott via en öppen ledning har gjorts men inte 
kunnat påvisa märkbara förbättringar (Johansson, 2006). 
 
En eventuell labyrinttätning måste vara självrengörande så att partiklar inte fastnar och överför 
moment genom tätningen. Hållfasthet och tillverkningmetod bör noga beaktas. En fläktformning 
av labyrinttätningen vore effektiv men kan efter noggrannare avvägning inte stå emot de stora 
tryckskillnader som uppstår vid skott. 
 
Omformning av dräneringsmunstycken skulle troligtvis ge ett effektivare skott. En minskad 
munstycksradie minskar förvisso vattenspillet men orsakar samtidigt ett slöare skott, dessutom 
blir systemet känsligare för föroreningar. Reglerbara dräneringsmunstycken ter sig idealiska men 
kräver komplicerade styrmekanismer i ett roterande system där det är svårt att leda in elektricitet. 
 
Genom att byta ut dräneringshålen mot en ringspalt kan slaglängdsbehovet på manöversliden för 
effektiv utströmning minskas. Med liten slaglängd maximeras magnetkraften (vilken avtar närapå 
exponentiellt med avståndet) för att dra manöversliden vid skott.. En ökad utströmningsarea ger 
dock upphov till större krafter. För att minska dem går det att använda sig av dubbel uppsättning 
dräneringshål. Luft är varken explosiv eller brandfarlig och är därför ett bra alternativ i x-farliga 
miljöer med hög brand och explosionsrisk. 

3.5 Val av lösning 
I samråd med handledare och andra sakkunniga på företaget gallrades ovanstående föreslagna 
koncept grovt med hjälp av en elimineringsmatris (se bilaga 9). De lösningar som uppfyllde minst 
fem av elimineringsmatrisens sex grundkrav valdes ut. De koncept som förväntas uppfylla krav-
specifikationen samt QFD bäst är följande tre: 
 

• Hydrostop 

• Separata dräneringshål 

• Delvis pneumatiskt system 

4. Schematiska konstruktionsförslag 
De tre utvalda koncepten beskrivs närmare i detta kapitel. 

4.1 Hydrostop 
Systemet baserar sig på direkt dränerad volym från kammare B istället för kraftjämvikt. Med ett 
volymstyrt system kan man uppnå mycket exakt styrning på skottcykeln. Kunden får möjlighet att 
välja skottvolym under drift. Detta möjliggörs av att man förfyller en ”volymtank” före skott. Vid 
stängningsfasen täcks dräneringshålet omedelbart i och med att volymtanken i periferin blir full. 
Med en ringspaltöppning minskar slaglängds-behovet kraftigt p.g.a ökad utströmningsarea (se 
bilaga 2). 
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 Figur 15.a T.v. volymstyrd lösning. 
 Figur 15.b T.h. tvärsnitt av en 3D-kula med hydrostopfunktion. 

4.2 Separata dräneringshål 
Lösningen bygger på en extra uppsättning dräneringshål  
 

 
Figur 17 Konceptlösning med separata dräneringshål. 

 
Konceptet med deplacering av stängningsvätska går ut på följande princip. Vatten som befinner 
sig i kammare B innanför tömningshål 1, förs efter initiering av skott ned i kammare C för 
stängning av manöversliden.  
 
Skottförlopp förklarat i olika faser; 
 

• Kammare C fylls via kanal 4 innan skott för önskad skottvolym 
 
• Initiering av skott sker via kanal 3 
 
• Tömningshål 1 och 2 avtäcks och vatten från inre delen av kammare B strömmar in i den 

förfyllda kammare C via öppningar i manöversliden. Ett stort antal dräneringshål befinner 
sig nedanför tömningshål 2 vilket ger snabb tömning. 

 
• Då kanal C nått en viss fri inre vätskeradie, övervinner dess hydrauliska kraft och 

tryckfjäderkraften tillsammans de nedåtriktade krafterna på manöversliden. 
 

Fördelar med systemet är en större utströmningsarea och kortare väg för en viss del av öppnings-
vätskan att färdas. Vätska i kammare B återanvänds som stängningsvätska för kammare C vilket 
minskar mängden förbrukad manövervätska. Det bidrar även till bättre styrda skott och ger 
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möjligtvis snabbare reglerbara skott. Samtidigt kräver systemet fler kanaler och tätningar, samt en 
hålig manöverslid med stora dräneringshål i kammare C. Eftersom att dräneringshålen bör vara 
stora för att uppnå en snabb stängning, är troligtvis styrande kanaler för initiertingsvätskan i 
manöversliden nödvändiga (se figur 18). 

 
Figur 18 Nödvändiga styrande kanaler tillverkade i flexibelt gummimaterial under kulbotten, för effektiv 

skottinitiering till ovan beskrivna koncept. 

4.4 Nutzwertanalys 
En Nutzwert-analys nyttjades för att finna det mest lämpade av de tre utgallrade koncepten. I 
denna delvis subjektiva analys utförs först en viktning av bestämda lösningskriterier, där 
koncepten bedöms efter uppfyllandegrad (Ehrlenspiel, 1995). Den sammanlagda produkten av 
viktning och uppfyllandegrad ger ett mått på hur lämplig lösningen är. Analysen grundar sig på 
tidigare beskriven kravspecifikation och QFD. 
 
   Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 
Viktningskriterier VF GU NW GU NW GU NW 
Snabbt skott 4 5 20 4 16 5 20 
Repeterbart skott 5 5 25 5 25 4 20 
Lägre vattenförbrukning 4 5 20 2 8 5 20 
Realiserbar lösning 3 5 15 2 6 2 6 
Okomplicerad produkt 2 2 4 3 6 1 2 
Ekonomi 3 4 12 2 6 5 15 
    
Totalt Nutzwert ∑NW 96 67 83 
VF Viktningsfaktor (1-5) Koncept 1 Volymstyrt system liknande hydrostop   
GU Grad av uppfyllning (1-5) Koncept 2 Separata dräneringshål    
NW Nutzwert-värde Koncept 3 Delvis pneumatisk styrning    

TABELL 2 Nutzwertanalys genomförd i samarbete med handledare på företaget. 

Enligt tabell 2 ovan är koncept 1- som grundar sig på ett volymstyrt system- mest lämpligt för 
vidareutveckling. 

5. Mätning av volymstyrt system 
För att skaffa en uppfattning om hur snabba och exakta skott med inbyggt hydrostopsystem 
verkligen är genomfördes en mätning av en Westfaliaseparator. Modell OSD-35 är en 
marinseparator med inbyggt volymstyrt system. Vid mätningen fixerades en platta i rostfritt stål, 
med dimensionerna 100 x 50 x 2 mm, på slamrännans innerkant med hjälp av slang-kopplingar. 
På plattans baksida applicerades en trådtöjningsgivare med samplingfrekvens 2400 Hz (se även 
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bilder i bilaga 10). Vid ett partialskott registrerades plattans töjning orsakad av skottvatten som 
strömmar ut genom slidtallrikens ringspalt. Resultatet illustreras enligt graf 1. 
 

 
Graf 1 Töjning av platta som utsätts för skottvattenstråle 

 
Ökad temperatur och permanent deformation av plattan har påverkat kurvans amplitud men inte 
skottiden. Skottförloppet för det volymbaserade systemet visade sig vara mycket distinkt. Tid för 
slidtallrikens öppning och stängning dröjde som mest ca 19 millisekunder, varav öppning 9 och 
stängning 10 millisekunder. Skottvolymen låg på ca 7 liter och varierade med ±0,4 liter.  
 
Enligt en tio år gammal mätning av slidtallrikens rörelse på en VNPX 710 med skottsystemet 
Mk-II, öppnar och stänger slidtallriken på ca 65 ms (SK-96-0133). Detta system valdes bort och 
ersattes av det så kallade OWMC-systemet. Slidtallrikens rörelse för partiella skott till OWMC-
systemet uppmättes till ca 0,2 sek. 

6. Utvärdering 

6.1 Diskussion och slutsats 
I det här examensarbetet har det framkommit många tänkbara förslag på skottsystem. För att 
definiera befintliga problem med nuvarande slamutmatningssystem har en förstudie med 
kartläggning av kundbehov och konkurrensanalys genomförts. Förstudien har bl.a påvisat att: 

• Det finns behov av främst snabba, varier- och repeterbara partialskott 

• Mängden manövervatten är mycket liten i förhållande till separatorns sammanlagda 
vattenförbrukning 

• Vad som är ett effektivt skottsystem beror på process 

Genom hela processen har olika idéer och koncept baserade på behov enligt QFD och 
kravspecifikationen växt fram. Användning av magneter har kunnat uteslutas p.g.a för små 
dragkrafter redan vid ringa avstånd, samt alltför långsam alstring och elimination av magnetfält. 

9 ms 10 ms 
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Effektiva ingrepp i stativutrymmet för möjliggörande av ett recirkulerande system har visat sig 
vara mycket komplicerade. 
 
Att dra in radien för en extra uppsättning hål är inte en helt ny lösning. Skottsystem utrustade 
med nivåring bygger på samma princip. Nackdel är att partialskottsvolymen extra slidstyning 
krävs samt dubbla inloppskanaler. Men den kortare strömningsvägen för vatten vid tömning 
antas samtidigt ge snabbare skott. En lösning med extra separat uppsättning dräneringshål 
behöver utredas, lämpligen i ett CFD-program.  
 
Ett delvis pneumatiskt system antas ge mycket torra skott. Lösningen kräver ersättande luft att 
föras upp i det roterande systemet under högt tryck, ca 15 bar. Överföringen är svår att effektivt 
realisera p.g.a luftens höga kompressibilitet och låga viskositet. Det krävs ett hermetiskt slutet 
system Hålspindeln som luften antas föras upp genom är delvis upptagen av feeden. Trenden går 
mot allt större feedflöden. Men vid ökat behov av helt torra system bör lösningen vidare utredas. 
 
Ett skottsystem med volymstyrning med kombinerad ringslid skulle ge ett snabbare och 
effektivare skott. Lösningen har följande fördelar i jämförelse med företagets nuvarande 
skottlösning: 
 

• Snabbare slidtallriksrörelse (minst 3 ggr) 

• Större repeterbarhet och exakthet 

• Varierbara skottvolymer 

• Oberoende av stängningsfas och enkel enkanalstyrning 

• Större slaglängd och mindre risk för tungsida 

• Mindre vattenförbrukning (t.ex. undanträngningsvatten) 

Den största nackdelen med ett införande av volymstyrt hydrostopsystem är troligvis den dåliga 
företagsimage som uppstår i och med att man kopierar konkurrerande företags lösning. Om det 
vore en ny och oanvänd idé skulle företaget troligtivs ha tillämpat tekniken för länge sedan. 
Faktum är att patentet relativt nyligen har gått ut, och att en liknande lösning för Alfa Laval inte 
nödvändigtvis behöver innebära ren plagiering.  

6.2 Rekommendationer 
Utvecklingen av skottsystem har under lång tid varit en underprioriterad fråga hos Alfa Laval. 
Efter introduktionen av utanpåliggande manövervätskepump (OWM) har utvecklingen av 
manöversystem praktiskt taget upphört. Vid framtagning av nya separatorer tvingas skottsystemet 
att anpassas till OWM:s kapacitet med allt slöare manöversystem som följd. För att bibehålla en 
konkurrenskraftig ställning krävs nu en vidareutveckling av manöversystemet för att tillfredsställa 
marknadens ständigt ökande krav.  De senaste åren har en rad nya kinesiska tillverkare dykt upp 
på marknaden (Competitor 2006). De asiatiska företagen har inte lika lång tradition som Alfa Laval 
och för att inte komma på efter-kälken inom utvecklingen av tömningssystem är benchmarking 
och viss efterbildning en nödvändig vinnande och framtida strategi. Införande av ett volymstyrt 
system ger ett mer distinkt skott och minskar prestandakraven på manövervattenmodulen. 
Examensarbetet förordar en vidareutveckling av ett volymstyrt skottsystem 
med runtgående ringslid. 
För att kunna jämföra hydrostop ännu bättre med Alfa Lavals nuvarande skottsystem 
rekomenderas en liknande mätning på en PX-kula av samma dimension. Vid eventuell 
vidareutveckling av ovan beskrivna koncept bör en relativt enkel prototyp byggas till rimlig 
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kostnad för vidare utredning. Det bör även utvärderas hur OWM påverkas av ett volymbaserat 
system. Men även undersökas vilka möjligheter det finns att kombinera det med en flexislid.  
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Bilaga 1 Krafter och tryck på slider 
 

Uppskattade data för Bellman II 
densitet ρ 1000 kg/m3 
vinkelhastighet ω 503 rad/s 
yttre vätskeradie R 0,349 m 
inre vätskeradie r 0,1 m 

diameter, drän.hål dhål 0,012 m 

massa manöverslid mm-slid 70 kg 
Säkerhetsfaktor ς 1,2 - 

 
Kraft på slidtallrik:  

( ) =−×= 22
2

4
rRF kslidtallri

πρω
 2,6 MN (ekv I) 

 
Gravitationskraften försummas då centrifugalkraften är nästan 10 000 gånger större.  
 
Tryck på slidtallrik:  

( )22
2

2
rRP kslidtallri −×=

ρω
= 141 bar (ekv II) 

 
Kraft på propparna som tätar kammare B: 
 

( )2

2
dnpApF hålT ⋅⋅⋅=⋅= π = 4,78 kN (ekv III) 

 
Erfoderlig kraft för att stänga manöversliden: 
 

=⋅+⋅= −− )( gmFF slidmTslidm ς 6,56 kN (ekv IV) 
  
För att utföra ett skott med enbart momentant ökat feedflöde, skulle ett övertryck Pfeed krävas: 

kslidtallri

hål

slidm

feed P
A

F
P −= −  = 52,3 bar (ekv V) 
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Bilaga 2 Runtgående spalttätning 
 
Bellman II har n st dräneringshål med diameter på d mm enligt tabell 1. Med denna 
utströmningsarea krävs en slaglängd y mm för att tömma B-kammaren effektivt (enligt ekv II, kap 
2.2).  
 

yhål 4 Mm 
dhål 12 Mm 
nhål 3 St 
dspalt 690 Mm 

TABELL 1 
 

Med en runtgående ringslid kan man väsentligt öka utströmningsarean vid dränering av B-
kammaren. Manöverslidens öppningsfas går då snabbare och slaglängden y kan kraftigt reduceras. 
 
Jämförselse av utströmningsarea och slaglängd: 
 

4

2

hål
spaltspalt

d
nyd ⋅⋅=⋅⋅ ππ     (ekv I) 

4

2

⋅

⋅
=

spalt

hål
spalt

d

dn
y = 0,15 mm (ekv II) 

 
Med ringslid kan man kraftigt reducera slaglängden, från 4 mm till 0,15 i detta exempel. Ett 
kortare slaglängdsbehov innebär mindre friktion på lager och tätningar men även bättre möjlighet 
för exempelvis magnetisk styrning.  
 
En spalttätning i periferin utsätts för höga tryck och stora krafter. Exempelvis får en 4 mm bred 
spalttätning en nedåtriktad kraft Fspalt: 
 

)
4

)2(

4
(

22

spaltbreddspaltspalt xdd
A

⋅−
−= π =0,0087 m (ekv III) 

 
 0,008710141 5 ⋅⋅=⋅= ApFspalt = 123 kN (ekv IV) 
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Bilaga 3 Volym beroende av radie 
 
För uppskattning hur volymen varierar med vätskeradien i kulan tillämpas Guldins regel, ekv I. 
 

AdV ⋅⋅⋅= π2  (ekv I) 
 

En PX18-kula delas in i tre olika rotationsvolymer enligt figur I. Volymen V2 halveras p.g.a de 
koniska diskarna. 

          
                 Figur I     Graf I 
 
Grafen ovan är grov men ger en ungefärlig figur över hur tömningsförloppet sker. Redan vid en 
vätskeradie på 100 mm, har knappt 20% av volymen i kammare A tömts ut. En Bellman II har en 
volym på 66 liter. Dess maximala partialskottvolym varierar mellan 15-40 liter beroende av 
applikation. För placering av en extra uppsättning dräneringshål bör radien för dessa ej understiga 
radien som krävs för att skjuta ut processens maximala partialskottsvolym. 
 
För att klara av det för Bellman II största tilltänkta partialskottet måste dräneringshålet vara 
placerat ca 270 mm från rotationscentrum. 
 
 

Microsoft Office Word 2003.lnk
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Bilaga 4 Dragprov av magnet 
 

Magnetdrag av svartplåt vid 72 V
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Graf I. Kurvan visar hur den magnetiska kraften mellan en dragmagnet och 10 mm tjock svartplåtplatta  avtar 

med avståndet 0-5 mm . 

 
Graf II. Kurvan visar hur den magnetiska kraften mellan en dragmagnet och 10 mm tjock  

Stålplatta avtar med avståndet 0-5 mm . Stål uppvisar mycket mindre dragkraft. 
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Graf III. Full uppbyggnad av magnetfält dröjer ca 200 ms. 
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Elimination av mangetfält
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Graf IV. Elimination av magnetfält dröjer ca 60 ms. 

 
 
 
 

Avstånd 4 mm 

Spänning 
[V] 

Kraft 
[N] 

    
24 20 
    

48 53 
    

72 87 
    

TABELL I. Kraft beroende av olika spänningar. 

  

 
Figur I. Riggning i dragprovmaskin. 
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Bilaga 5 Luftspalt 
Vid överföring av luft till ett roterande system kan läckage uppstå. För en grov uppskattning av 
tryckfallet vid överföringsläckage registrerades kraften F  i en tryckprovcell vid olika spalthöjder 
h. 

 
Schema I Prov med luftspalt.Trycksatt kammare i tryckprovmaskin med backar (svarta). 
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Graf I.  Graf över kraft som funktion av spalthöjd 

 
Vid en spalthöjd större än 0,5 mm (läckagearea 628 mm2) blir kraften F försumbar. Följaktligen 
är inga stora spel tillåtna vid överföringen. I separatorsammanhang ligger de tillåtna spalthöjderna 
knappt på toleransnivå. 
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 Bilaga 6 Val av koncept 
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Bilaga 7 Mätning av slidtallrikrörelse  
 

 
Figur I. Westfaliaseparator, modell OSD-35 

 

 
Figur II. Stålplatta med trådtöjningsgivare. 

 

 
Figur III. Stålplatta efter mätning. 

 


	del1.pdf
	del2.pdf

