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Sammanfattning 
Alfa Laval har som strategi att satsa på modulariserade produktplattformar. Vinsterna 
förväntas bli flera, kortare ledtider, lägre kostnader, snabbare Time To Market och bättre 
kvalitet. Utveckling och verifiering kommer att kunna ske på sammanbyggd blocknivå. 
Idag provas separatorer som en färdig sammanbyggd enhet. Många faktorer påverkar 
provresultaten och problem som konstateras är svåra att identifiera. I produktion leder 
detta ofta till leveransförseningar.  
   
Syftet med arbetet är att utveckla en testrigg som uppfyller kraven för separat testbarhet 
av hermetiska utloppsmoduler.  
 
I förstudien definieras befintliga problem med dagens provning för att kartlägga behov 
och tillämpbara provmetoder. Studien har påvisat att det finns ett behov av en testrigg i 
framförallt utvecklingssyfte. Utloppsmodulen bör vara separat monterbar innan 
implementering av separat testbarhet i tillverkningen. Då kan utloppet funktionstestas och 
monteras enskilt under slutmonteringen.  
 
Examensarbetet presenterar en rad konceptlösningar för delprovning av utloppsmodulen. 
En lösning som baseras på separatorns maskinunderdel har utsetts som det mest lämpliga 
konceptet eftersom den bäst motsvarar kravspecifikationen.  
Fördelarna med delprovning av utloppsmodulen är ökad säkerhet, snabbare och tidigare 
provningar i utvecklingsprojekt, lägre kostnader, ökad repeterbarhet samt ett renodlat 
provresultat. 
 
Examensarbetet förordar vidareutveckling av testriggen för utloppsmodulen som ett led i  
Alfa Laval’s modulariseringsstrategi och för att utnyttja fördelarna som delprovningen 
medför.  
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Abstract 
Alfa Laval’s strategy is to focus on modularized product platforms. Several benefits are 
foreseen, reduced lead-time, less costs, shorter Time To Market and better quality.  
Development and verifying will be carried out on block level. Today the separators are 
being tested as a complete unit. A number of factors affect the test results and problems 
that are encountered can be hard to identify. In production, problems often result in 
delayed delivery. 
 
The objective with this study is to develop a test rig that fulfills the demand for separate 
testability of hermetic outlet modules.  
 
To define problems with the existing test methods a study to analyze the needs and 
applicable test methods has been executed.  The study shows that there is a need of a test 
rig, particularly for the development process. Separate assembling of the outlet should be 
accomplished before implementing the separate testability in the manufacturing process, 
so the outlet can be verified and assembled individually before final assembly of the 
separator. 
 
The thesis presents a number of conceptual solutions for separate testability of the outlet 
module. One of them, based on the machine bottom part, is considered to be the most 
appropriate due to best satisfaction of the specification. 
 
The advantages with separate testing of the outlet module are increased safety, more 
rapid and earlier testing in the development process, less costs, superior repeatability and 
a refined test result.   
 
The Master Thesis recommends further development of a test rig for the outlet module as 
a part of Alfa Laval’s modularization strategy, and to make use of the benefits that 
separate testability convey. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Alfa Laval har som strategi att satsa på modulariserade produktplattformar. Vinsterna 
förväntas bli flera, kortare ledtider, lägre kostnader, snabbare Time To Market och bättre 
kvalitet. 
 
Kopplat till detta förändras stora delar av 
produktdokumentationen. Utveckling och verifiering kommer att 
kunna ske på sammanbyggd blocknivå. Idag provas separatorer 
som en färdig sammanbyggd enhet. Många faktorer påverkar 
provresultaten och problem som konstateras är svåra att 
identifiera. Problem som uppkommer med senare tester är att 
dessa påverkas av kombinationer av tidigare fel. I produktion 
leder detta ofta till leveransförseningar. 
 
Bellman II är en ny separator under utveckling och väntas ersätta 
separatorer i PX-serien, se figur 1. Bellman II är en hermetisk 
separator, dvs helt slutna inlopp och utlopp med plantätningar, 
som används inom flera olika processer. Matning till inloppet 
sker underifrån och separerad vätska pumpas ut ovanifrån. 
Utvecklingsprojektet för Bellman II bygger på att modulindela 
och utveckla separatorns funktion.   
 

1.2 Syfte  
 
Syftet med arbetet är att utveckla en testrigg som uppfyller kraven för separat testbarhet. 
Genom att ställa upp en väldefinierad kravspecifikation med utgångspunkt från förstudien 
ska ett koncept utvecklas som uppfyller uppställda krav med avseende på funktion, 
användbarhet och testbarhet tillfredställs.  
 
Utveckling av delprovningen avgränsas till hermetiska separatorers utlopp inom Bellman 
II familjen. Målet är att utveckla ett fungerande koncept på en testutrustning för 
utvecklings- och produktionsmiljö. Konceptet som utvecklas ska redovisas med ingående 
delar, användarbeskrivning och som 3D modell i ett CAD program.  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1   PX-serie 
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1.3 Avgränsning 
 
Arbetet fokuseras på att utveckla ett koncept som i första hand ska användas i 
utvecklingssyfte. Parallellt kommer det även att undersökas huruvida en provutrustning 
kan användas i produktionen för verifiering av utloppet. 
  

1.4 Precisering av frågeställningen 
 
För att uppfylla syftet med arbetet kommer följande frågeställningar besvaras: 
 
Huvudfrågan: 

• Hur kan delprovning av utloppsblocket rent praktiskt implementeras i 
utvecklings- och produktionsfasen? Vilka extra verifieringar behöver läggas till 
för att göra detta möjligt och hur ska testutrustningen utformas?  

 
Följande delfrågor måste besvaras:  

• Hur gör andra företag med separat testbarhet och vilka effekter ser de? Hur gör de 
för att verifiera sina block före slutmontage i fabrik eller hos underleverantör? 

 
• Vilka gränssnittstyper kan verifieras och vilka parametrar är kopplade till dessa 

gränssnittstyper? 
 

• Vilka är fördelarna med separat testbarhet och vilka provningsmetoder är 
lämpliga? 

 
 

1.5 Disposition  
 
I inledningen beskrivs bakgrunden till arbetet, problemformulering över vilka frågor 
arbetet ska ge svar på samt syftet med arbetet. I inledningen görs även avgränsningar för 
arbetet. 
 
I metodkapitlet beskrivs de datainsamlingsmetoder som använts i arbetet och hur 
metodarbetet för datainsamlingen utvecklats under arbetets gång. Metoden ligger till 
grund för valet av studerade teorier. 
 
Förstudien inleds med att kort beskriva separatorns funktion, vad som menas med 
hermetisk separator, utloppets funktion i separatorn och dess gränssnitt.  Vidare ger 
modulariseringskapitlet en inblick i vilka fördelar som modularisering kan förväntas ge.  
 
I intervjukapitlet presenteras metoden och syftet med intervjuerna. I kapitlet presenteras 
även resultatet från intervjuerna i en utvecklingsdel och tillverkningsdel. Efter 
sammanställningen från alla intervjuerna presenteras en bruttokravlista som legat till 
grund för den fortsatta analysen av intressanta parametrar.  
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Mätkraven från bruttokravlistan delades in i tre områden, provning av; utloppets 
centrifugalpump, tätningarna och slitage med avseende på kritiska driftförhållanden.   
I funktionskapitlet presenteras en djupare analys och provningsmetoder för utloppets två 
huvudfunktioner, pumpfunktionen och tätningsfunktionen. I slitage- och haverikapitlet 
undersöks möjliga provmetoder för provning under kritiska driftförhållanden. Efter 
kapitlen presenteras resultat och slutsatser. 
 
I säkerhets- och rapid prototyping kapitlen presenteras varför säkerhets- och rapid 
prototyping anpassningskraven är så viktiga.  
 
Förstudien avslutas med att all data som inhämtas under förstudien sammanställs i en 
resultat- och slutsatsdel där svar på problemformuleringen söks.  
 
I kravkapitlet revideras bruttokravlistan baserat på resultat från hela förstudien. Utloppets 
gränssnitt analyseras och ställs mot mätkraven.  
 
Testriggskoncept presenteras i konceptkapitlet och i ”Val av koncept” väljs det koncept 
som är lämpligast för vidareutveckling.  
 
I kapitlet utveckling av koncept vidareutvecklas konceptet och de ingående delarna 
presenteras.  
 
Slutligen presenteras en kortfattad sammanfattning av projektet samt resultatet i 
resultatkapitlet. 
 

1.6 Metod 
 
Projektet inleds med en studie av utloppets funktioner samt litteraturstudier av externt 
och internt material. Inom litteraturstudien har faktaböcker om centrifugalpumpar och 
mekaniska tätningar studerats.  Parallellt med studien utfördes även intervjuer med 
anställda inom Alfa Laval och analys av intressanta parametrar för utloppsblocket. Senare 
genomfördes även studiebesök på Alfa Lavals produktion i Eskilstuna och andra företag 
med modulindelade produktplattformar. Detta för att öka förståelsen och ge inspiration.  
 
En preliminär bruttokravspecifikation ställdes upp för att få en bättre översikt över 
arbetets mål. 
 
Till en början avsågs att litteraturstudien tillsammans med intervjuerna skulle ge 
tillräckligt underlag för en kravspecifikation. Beroende på utloppets komplexitet krävdes 
dock ytterligare en teoretisk fördjupning av utloppets pumpfunktion och tätningsfunktion. 
Dessutom fanns inga dokumenterade provningsmetoder för utloppet. Förstudien 
förlängdes därför för att samla in mer data om pumpfunktion och tätningsfunktion. 
Samtidigt sammanställdes alla nuvarande och tänkbara provningsmetoder som underlag 
för utvecklingen av en testrigg.   
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Figur 2 Roterande delar i en 
hermetisk separator 

Efter avslutad förstudie fortsatte projektet med genomförandefasen. Konceptidéer 
genererades under hela projektet tillsammans med anställda på Alfa Laval. Det koncept 
som uppfyllde flest krav i konceptmatrisen valdes ut för vidareutveckling.  
 
Utvecklingsarbetet bestod i att generera en 3D CAD modell och konstruktionslösningar. 
 
Under arbetets gång tillämpades lämpliga metoder för struktur, analys och kreativitet 
stöd. Rapportskrivningen pågick kontinuerligt under hela examensarbetet.  
 
 

2 Separatorn 
 

2.1 Hermetiska separatorer  
 
I centrifugalseparatorer avskiljs olika medier med olika 
densiteter genom centrifugalkraften. I en snabbt roterande 
behållare, vanligtvis med flera tusen varv per minut, skapas 
stora g-krafter i radiell led. Faserna som separeras förs vidare 
ut igenom utloppet.  
 
Examensarbetet kommer att beröra hermetiska 
centrifugalseparatorer. Dessa separatorer är hermetiska, dvs. 
processmediet är inte i kontakt med atmosfären. Det finns 
flera tillämpningar där processmediet försämras genom 
kontakt med luftens syre, som exempelvis läkemedel, öl och 
mjölk. En fördel med hermetiska separatorer är också att de 
kräver mindre effekt.  
 
Oseparerat processmedium (201) matas med konstant tryck 
till separatorn via en hålspindel (17). Separatorkulan 
innehåller en sats koniska diskar (7) med mellanliggande 
spalter och processmediet förs via en fördelar (22) ut mot 
diskarnas ytterkant.  
Det är i kanalerna mellan de koniska diskarna som själva 
separationen sker. Som tidigare nämnts skiljs de två 
vätskorna med olika densitet åt genom centrifugalkraften.  
 
Den lättare vätskan fortsätter upp mellan de koniska 
diskarnas kanaler mot separatorkulans centrum och lämnar 
kulan via utloppet (28). Pumpimpellern (2) ger den lättare 
fasen en tryckhöjning. 
 
Den tyngre fasen (smutspartiklar) slungas ut mot kulans periferi och samlar sig i kulans 
ytterkant (21). För att avlägsna slam skjuter man total- eller partialskott. Totalskott 
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innebär att separatorn töms på all processvätska medan ett partialskott bara delvis tömmer 
kulan (SK-06-0001, 2006). 
 

2.2 Utloppet 
 
Utloppet i en hermetisk separator är i princip en centrifugalpump bestyckad med antingen 
en eller två impellrar  beroende på processen. I processer som avskiljer tre faser 
(Purifikatorer) från varandra används ett 2-fas utlopp och i processer som avskiljer två 
faser(Clarifikatorer) används ett 1-fas utlopp, se figur 3.  
 

 
 

Figur 3 Hermetiska Bellman II utlopp, 2-fas och 1-fas 
 
Impellrarna roterar med kulan och ger vätskan en tryckhöjning för att övervinna 
tryckfallet i följande rörsystem. Figur 4 visar ett hermetiskt utlopp från separator PX918, 
som är en föregångare till Bellman II. Dessa utlopp använder samma teknik Bellman II 
utlopp.  

 
Figur 4 1-fas utlopp från separator PX918 
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Utrymmet mellan kulan och den omslutande huven är avtätat från utloppet med 
mekaniska tätningar. En axiell mekanisk tätning består av en roterande del (7) och en 
stationär del(5). Tätningen måste spolas med vatten under drift för kylning och 
smörjning. Genom kanaler (630) spolas vatten på tätningen. De mycket plana tätningarna 
hålls isär genom punktvis kontakt normalt under 0,001 mm.  Som i alla mekaniska 
tätningskonstruktioner accepteras ett litet läckage som anses ofrånkomligt (Lobanoff & 
Ross, 1992).   
 
Dubbeltätningar består av två enkeltätningar vända spegelvänt från varandra. 
Dubbeltätningar avtätar vätskan dubbelt innan den kan komma i kontakt med atmosfären. 
Mellan tätningarna lämnas ett utrymme för kylning. I 2-fas utlopp är lättfasen och 
tungfasen avskiljda från varandra med hjälp av dubbeltätningar, se figur 5. 
 
Med hjälp av höjdringar fås den rätta höjdpositionen för utloppshuset i relation till 
impellern (Operator´s Manual, 2006).  
 

 
Figur 5 3D-CAD bild av 2-fas utlopp 

2.3 Säkerhet 
 
Kulans tyngd och rotation medför mycket stor rörelseenergi, som kan generera enorma 
krafter och därför blir haverierna oftast våldsamma. Separatorn ställer därför särskilt höga 
krav på säkerheten.  
 
Haverier kan inträffa under exempelvis prototypprovningar. När något i pumphuset kilas 
fast mellan roterande och stillastående delar finns risken att delar av utloppet slits loss 
med risk för personskador.  
 
De mekaniska tätningarna kan spricka och slungas runt i pumphusen. Flisorna som 
slungas runt repar pumphus och impeller som måste bytas ut efter ett sådant tillbud, se 
figur 6. 

Dubbeltätningar 
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Figur 6 Repat pumphus och impeller 

 
Kulan kan ses som ett mycket stort svänghjul. Efter ett nödstopp kan därför kulan 
fortsätta att rotera upp till 10 minuter. Därför hjälper inte alltid nödstoppet att få kontroll 
över situationen (Sandblom, 2007).  
 

3 Modularisering- Separat testbarhet  
 
Bellman II är uppdelad i block och varje gränssnitt mellan de olika blocken är definierat. 
Exempel på block är kulan, utloppet, inloppet och maskinunderdelen. Att de fysiska 
gränssnitten för varje block är definierade medför möjligheter till utveckling på 
blocknivå. Med hjälp av en testrigg kan blocken utvecklas och testas separat. 
Gränssnitten är alltid desamma för modulen men innehållet i funktionsblocket kan 
varieras. 
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Nedan beskrivs de främsta fördelarna med modularisering i tillverkning, utveckling, drift 
och uppgradering. 
 

• Tillverkning 
Kvaliteten i monteringen kan ökas genom konstruktionslösningar med moduler 
som kan funktionstestas separat. Då kan man se till att endast felfria moduler 
levereras till slutmonteringen. Kvalitetsförbättring tack vare detta beror bla på 
snabbare återrapportering av fel inom varje modulmonteringsområde eller 
lagerområde. Högsta möjliga kvalitet enligt detta kriterium uppnås när alla 
ingående moduler är testbara. Det blir även lättare att analysera förekommande fel 
och åtgärda dessa. Kan leverantörer själva verifiera moduler och säkerhetsställa 
kvaliteten kan Alfa Laval sänka kraven på toleranser, sänka kostnader och köpa in 
färdigmonterade moduler, så kallade köpmoduler (Erixon, 1994).   

 
 

• Utveckling 
Fasta gränssnitt mellan modulerna gör det möjligt att arbeta parallellt i olika 
konstruktionsgrupper och på så sätt förkorta ledtiden i utvecklingsprocessen.  
Dessutom underlättar separat testbarhet testkörning av nyutvecklade delar och 
moduler. Idag verifieras prototyper och nya delar på kompletta separatorer. 
Problemet med tester på kompletta separatorer är flera. Fel som uppstår kan ha 
flera anledningar och kan vara svåra att identifiera, tillgängligheten är liten då en 
separator måste finnas tillgänglig vid en testning. Fel kan även uppstå som 
kombinationer av flera olika fel. Data samlas in och verifieras enklare i en 
testutrustning och leder till effektivare utveckling och optimering av modulerna 
(Erixon, 1994).   

 
 

• Drift  
När ett fel konstateras hos en kund är det svårt att lokalisera felet eftersom 
separatorn testas som en enhet. Om modulerna kan testas enskilt förenklas 
lokaliseringen av felet och endast den defekta modulen kan bytas ut. 

 
 

• Uppgradering 
Modulariserad produktplattform och separat testbarhet gör det möjligt att byta ut 
äldre moduler mot nyare ute hos kunden. Alfa Laval kan då erbjuda sina kunder 
uppgradering.  
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4 Studiebesök  
 
För att öka förståelsen av modularisering och dess effekter med avseende på 
separattestbarhet besöktes tre företag med modulariserade produktplattformar. Två 
intervjuer genomfördes på ITT Flygt och en intervju på VBG group. Senare under 
projektet besöktes även företaget Nolek, ett studiebesök som sammanfattas i kapitlet 
”Studibesök, Nolek”.  
 
Följande frågor ställdes: 
 

• Vilka typer av parametrar testar ni för att verifiera en modul för 
att säkerhetsställa funktionen?  

 
• Vilka fördelar ser ni med separata testbarhet av moduler med avseende 

på utveckling och tillverkning? 
 

• Driver ni utveckling av enskilda moduler utan större hänsyn till resten av 
produkten? 

 
• Använder ni fler än en testutrustning för vissa moduler? 

 

4.1 Studiebesök,  ITT Flygt, Johan Bratthäll 
 
ITT Flygt är tillverkare och leverantör av dränkbara pumpar och omrörare. De har delat 
in pumpen i fyra stycken moduler, höljet, elektriska motorn, mekaniska tätningar och 
pumphjul.   
 
Motorn och de mekaniska tätningarna provas separat innan själva slutmonteringen. Om 
ett motorfel upptäcks efter slutmonteringen förloras mycket tid. Därför testas motorns 
elektriska komponenter innan. De mekaniska tätningarnas täthet testas genom att 
kylutrymmet mellan tätningarna trycksätts för att sedan mäta luftflödet som läcker från de 
mekaniska tätningarna. Testriggen används även i utvecklingsprocessen för att prova nya 
typer av mekaniska tätningar. Denna metod behandlas senare i kapitel 7.2.2.  
 
Johan Bratthäll berättar att deras pumpar är modulindelade men att det inte finns någon 
speciell strategi för separat testbarhet.  
 
Johan Bratthäll med erfarenhet av pumpkonstruktion gav även värdefulla råd för 
konstruktion av en utloppstestrigg. Ett förslag var att testa separatorns mekaniska 
tätningarnas täthet på samma sätt som ITT Flygt testar sina mekaniska tätningar.   
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4.2 Studiebesök, VBG group, Tommy Pettersson  
 
Tommy Pettersson, projektledare i företagets modulprojekt, intervjuades på VBG group i 
Vänersborg.  Intervjuns avsikt var att ta del av erfarenheter och öka insikten om 
modularisering.    
 
VBG som är tillverkare av kopplingsanordningar för fordon och har börjat använda sig av 
en modulariserad produktplattform, besöktes i Vänersborg. VBG startade för 5 år sedan 
ett projekt med syfte att modularisera det befintliga produktsortimentet. Projektet 
beskrivs som mycket lyckosamt och förväntas öka lönsamheten. Bakgrunden till 
modulariseringen var VBG groups uppköp av Ringfeder som är en stor 
kopplingstillverkare i Tyskland. Kopplingssortimentet ökade genast och blev stort och 
oöversiktligt. Varje koppling hade sina egna unika artiklar och totalt fanns över 100 000 
olika artikelnummer. Med projektet lyckades man minska antalet artiklar med 60%. Som 
resultat av minskningen har VBG group kunnat minska antalet underleverantörer och 
komma ifrån order med små serier. 
 
Modulariseringen har fått genomslag i hela organisationen. Inköpsavdelningen har 
effektiviseras genom minskningen av artiklar. Tillverkningen har börjat hantera större 
partier och mer har börjat tillverkas in-house.     
 
Tommy Petterson berättar att fokus har legat på att återanvända artiklar i så många 
kopplingar som möjligt och samtidigt behålla de unika egenskaperna hos varje koppling. 
När projektet drogs igång började man med att analysera själva funktionen och vilka 
funktioner som kopplingarna har gemensamt.  
 
Modulariseringen är precis genomförd och separat testbarhet har inte hanterats. Det beror 
även på att kopplingen innehåller få delar. Modulerna monteras dock separat innan 
slutmonteringen. Däremot ställer VBG group höga krav på underleverantörers 
testmetoder så som ytfinhet och material. VBGs provmetoder är anpassade till 
bilindustrins krav.   
 

5 Intervjuer    
 
Under studien skulle alla grupper intresserade av produkten identifieras, och deras 
behov av en testutrustning kartläggas. I detta kapitel redovisas de metoder som 
tillämpades för att inhämta  nödvändig information, samt analys av intervjuerna. 
 

5.1 Syfte med intervjuerna 
 
Inom Alfa Laval genomfördes ett stort antal intervjuer bland anställda med 
kompetensområden av betydelse för utloppsblocket, se kapitel 14. Syftet med 
intervjuerna var att få en bred uppfattning om behovet av en testrigg, förstå 
problembilden och få djupare kunskap om utloppets funktion. Intervjuerna sammanfattas 
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i två delar, utveckling och tillverkning. I utvecklingsdelen sammanfattas intervjuer från 
utveckling-, kvalitet-, lab- och beräkningsavdelningen. De har behovet att använda 
testriggen i utvecklingssyfte. I tillverkningsdelen sammanfattas intervjuer med anställda 
från monteringen som har intresset att verifiera funktionen av utloppet innan 
slutmonteringen.   
 
Frågor som ställdes: 
 

• Vilka funktioner är viktiga för ett utloppsblock? 
 

• Hur varierar krav för utloppet mellan olika applikationer? 
 

• Vilka problem brukar uppstå på utloppsblocket?  
 

• Vad skulle du vilja mäta på utloppsblocket som inte går idag? Vilka parametrar är 
då intressanta? 

 
• Vilka synpunkter har du på dagens testning av utlopp? Hur/vad verifieras 

utloppsblocket? 

5.2 Intervjuer, utveckling  
 
Av svaren framgick att problem kvarstår att lösa för hermetiska utlopp. Ett stort problem 
är att kunskap saknas om hur impellern ska optimeras. De mekaniska tätningarna måste 
utvecklas mot att bli mer robusta och motståndskraftiga mot haveri. Tätningshaverier 
inträffar när de mekaniska tätningarna får otillräckligt med kylvatten, vid torrkörning 
utan processmedium och vid för höga tryck. Det är även intressant att mäta läckaget från 
de mekaniska tätningarna på ett bättre sätt. Läckage från den undre tätningen är svårt att 
upptäcka då det finns risk att det blandas med läckage från andra ställen. De mekaniska 
tätningarnas temperatur bedömdes också vara intressant att mäta. 
 
Några av de tillfrågade uttryckte en viss tveksamhet mot användandet av en testrigg. 
Tveksamheten grundar sig i att utloppet är starkt funktionellt kopplat och samverkar med 
övriga separatorn och är därför beroende av att testas på en sammanbyggd enhet. Det är 
delvis rotordynamiken och svajningar som orsakas av kulan som påverkar 
utloppsblockets egenskaper. En testrigg måste därför i princip konstrueras som en 
separator för att ge goda resultat. 
 
Även om helheten samverkar uttrycktes önskemål om att isolera vissa parametrar eller att 
endast prova en delfunktion. Vid provning av hur ett mycket erosivt medium påverkar 
tätningarna finns inget behov av att samtidig prova kulans excentriska påverkan. 
Dessutom kan en provning med erosiva medier förstöra dyra och viktiga delar i 
separatorn som både kan påverka resultat och säkerhet.  
 
Från kvalitetavdelningen framkom önskemål om kontrollerad provning av funktion och 
slitage vid extrema driftfall som fel höjdinställningar, brist på kylvatten och 
monteringsfel. Detta för att öka kvalitén, säkerheten och beständigheten under kritiska 
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driftfall. Produktionsstopp orsakade av haveri är mycket kostsamma för kunden och 
reparationerna som följer är dyra. Ett nytt utlopp kan kosta kunden flera hundra tusen 
SEK. Om provning av kritiska driftfall utförs på en färdigbyggd separator finns risken att 
komponenter i separatorn havererar innan utloppet. Dessutom ökar personskaderisken 
och trasiga delar i separatorn påverkar driften och resultatet.  
 
I teorikapitlet som följer finns utloppets pumpkapacitet beräknat. Dock finns inga 
provningar som verifierar dessa beräkningar. Problemet är att trycket ej går att mäta 
innan utloppet på grund av rotationen. Med vetskap om pumpens tryckhöjning kan dess 
verkningsgrad beräknas och vidare kan impellern samt pumphuset optimeras. Vad som 
eftersträvas är att sänka utloppspumpens effektförbrukning och samtidigt öka kapaciteten.  
 
Idag sker mycket av utveckling och testning av pumphjul med rapid prototyping. I en 3D-
skrivare skapas impellrar i plast som sedan härdas och provas. Dock anses inte rapid 
prototyping provningen optimalt anpassad för en komplett separator. Dels för att 
monteringsarbetet och provningen är för tidskrävande med en sammanbyggd separator 
och dels för att säkerheten minskar med plastdetaljer eftersom plastens hållfasthet är 
sämre.  
  
Under intervjuerna framkom att det inte finns några föreskrifter som beskriver provning 
av utloppet i utvecklingssyfte. Repeterbarheten påverkas av att provningen sker på olika 
separatorer, testplatser och med olika testutrustningar. Dessutom finns för många okända 
felkällor. Provning på hel separator innebär också stor plats, liten tillgänglighet och 
svårigheter att flytta.  
 
Under utvecklingen av den nya familjen Bellman II genomförs prototypprovning två 
separatorer. Det är mycket som måste provas och därför är det hög belastning på de två 
testmaskinerna. Mycket tid går förlorad genom tidskrävande monteringsarbete. Risken är 
också att inställningar ändras under monteringsarbetet och att repeterbarheten sjunker. I 
dagsläget måste provningar av prototyper planeras långt i förväg eftersom många 
moduler ska testas på få tillgängliga separatorer. Därför framkom önskemål om en 
separat testplats för respektive modulenhet. Dock skulle det i dagsläget bli väldigt dyrt att 
låta separatorer endast avsedda för provning stå och binda kapital. Om det däremot fanns 
pålitliga testriggar skulle separata tester vara möjligt.  
 

5.3 Intervjuer, montering och provning  
 
Idag sker slutmonteringen och provningen i två moment. I det första momentet 
förmonteras separatorn utan kula. Detta görs för att undersöka passningen mellan delarna. 
Dålig passning åtgärdas genom slipning. Utloppshuset monteras på separatorn utan 
impellrar. Tappen och impellrarna monteras vid sidan om och kontrolleras visuellt. 
Fjädrarna som trycker ihop de mekaniska tätningarna provas genom att man med 
handkraft trycker på fjädrarna och kontrollerar att de fjädrar tillbaka. Efter denna 
provning transporteras separatorn utan kula till en provningsplats för slutprovning. Allt 
utom maskinunderdelen monteras ner. Sedan placeras kulan i separatorn och slutligen 
monteras utloppet. Därefter genomförs leveransprovningar efter ett provningsprotokoll. 
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På utloppet mäter man den excentriska rörelsen på tappen samt tätningarnas läckage 
genom att kylvattentillförseln stryps. Ett läckage på 30 droppar/h är godkänt krav.       
 
Idag verifieras separatorn som en färdig sammanbyggd enhet. Då ett problem konstateras 
kommer ofta leveransförseningar som en konsekvens. Vissa problem kan ta veckor att 
identifiera och åtgärda. När ett problem väl har identifierats måste, beroende på var felet 
ligger, separatorn demonteras för utbyte av defekta delar. Testriggar som innan 
slutprovningen säkerhetsställde blockens funktion, skulle spara tiden för lokalisering av 
fel.   
 
Enligt provningspersonalen förekommer det sällan problem med utloppet. Problem som 
uppstår är oftast läckage med anledning av felaktiga höjdinställningar. 
Höjdinställningarna ställs in med 0,5 mm noggrannhet för att få den rätta höjdrelationen 
mellan impellern och utloppshuset.  
 
Skador på tätningarnas keramringar upptäcks normalt innan och under slutmonteringen. 
Keramringarna tål höga tryck men är känsliga för stötar. Emellanåt skadas tätningarna i 
samband med slutmontaget. Under mitt besök sprack en tätning genom felaktig hantering. 
Trasiga tätningar kan ge upphov till förseningar då tätningarna inte är en lagervara.  
 
Under intervjun framkom problem med att upptäcka läckage från den undre tätningen. 
Läckaget upptäcks om vattenflödet ökar från cyklonutloppet, som även är utlopp för de 
mekaniska tätningarnas kylvatten, manövervattnet och kulans kylvatten. Därför är det 
svårt att detektera små läckage, relativt det totala flödet på ungefär 60 l/h.  
 
Det ansågs inte nödvändigt med en testrigg för utloppsblocket innan slutmontaget,  
beroende på att det sällan uppstår problem med utloppet. Samtidigt är en testrigg svår att 
implementera i dagens  produktionsplanering för montage och provning. Dock 
balansprovas kulan separat i testrigg innan slutmonteringen. Därför skulle på 
motsvarande sätt även en verifierande kontroll av utloppet kunna genomföras.   
 
Enligt Veijo Ahonen med lång erfarenhet av montering och provning är ca 90% av alla 
haverier orsakade av kunden på grund av felmontage efter service och reparationer. 
 

5.4 Bruttokrav lista – utveckling, montering 
 
För att få en bra överblicksbild över utloppets viktigaste egenskaper, problem och 
mätningar sammanställdes all data i tabell och graf. I diagrammen, se BILAGA 1, visas 
hur många gånger varje egenskap, problem eller mätning blivit omnämnd av 
respondenterna. Resultatet av sammanställningen gav en bra bild av situationen och 
indikerade vad som bör prioriteras. En bruttokravlista togs fram i samband med 
sammanställningen, med avseende på funktionskrav, handhavandekrav, 
konstruktionskrav och mätkrav. 
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I mätkrav output listas parametrar som testriggen ska klara av att leverera och som 
verifieras genom simulering. I kontrollerbara mätkrav listas intressanta parametrar som 
även ska gå att mäta och styra. Bruttokravlistan är en kravspecifikation baserad på 
intervjuerna och är inte den definitiva kravspecifikationen. I Kapitel 10 listas de 
definitiva kraven med beskrivning av varje krav. 

Mätkrav output: • Planhet Handhavande krav: 

• Utloppets 
effektförbrukning • Geometrisäkring • Enkel att använda 

• Utloppspumpens 
verkningsgrad   

• Vibrationer, 
förskjutningsamplitud • Ergonomisk 

• Flödet • Ljudkaraktären  
• Genomför 

provningen snabbt 

• Trycket innan och 
efter utloppet Kontrollerbara mätkrav: • Enkelt 

monteringsarbete 

• Mekaniska 
tätningarnas täthet  • Varvtal 

• Verifierande 
provningsprogram  

• Tätningarnas 
temperatur  • Flöde • Säkerhet 

Slitage med avseende på: • Höjdinställningar Funktionskrav: 

a)      Livslängdsprovning  • Defekta delar • God repeterbarhet 

b)      Fel höjdinställningar • Kylflöde till tätningar 
• Användas i både 

tillverknings- och 
labbmiljö 

c)      Defekta delar • Excentriska rörelser  • Ren miljö  

d)      Erosiva medium • Tätningsmaterial  • Flöde 90 m3/h  

e)      Utan kylning • Vibrationer, 
förskjutningsamplitud • Varvtal 5200 rpm  

f)        Excentriska rörelser  • Mottryck  
• Anpassad för rapid 

prototyping  

g)      Tätningsmaterial  Konstruktions krav: 
  

h)      Vibrationer • Låg helhetskostnad  
  

i)        Kavitation  • Kompatibel med 1- fas 
och 2-fas utlopp   

• Ytjämnhet 
    

Tabell 1 Bruttokravlista 
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5.5 Analys av intervjuer 
 
Utloppet kan enkelt beskrivas som en centrifugalpump som skapar en tryckhöjning. 
Mekaniska tätningar håller utloppet lufttätt från utrymmet mellan kulan och huven samt 
håller faserna separerade från varandra i ett 2-fas utlopp. Dessa två egenskaper klassas 
som utloppets två huvudfunktioner. De flesta mätkraven i bruttokravlistan är kopplade till 
dessa två funktioner. De två största problemen med utloppet anses vara tätningarnas 
täthet och utloppets effektförbrukning.  
 
Svaren från intervjuerna varierade en del mellan respondenterna. Det fanns skilda 
meningar om vad som egentligen är viktigast att mäta på utloppet och hur befintliga 
provresultat ska tolkas.  Detta beror delvis på utloppets komplexitet men även på att 
provningsföreskrifter saknas. Det finns ingen dokumentation av nuvarande 
provningsmetoder och vilka parametrar som är intressanta. De provningar som genomförs 
saknar instruktioner och är öppna för tolkningar.  
För att öka kunskapen om hermetiska utlopp i organisationen krävs tydliga  
provningsföreskrifter som beskriver de viktigaste parametrarna. 
 
För att gå vidare med förstudien fanns behov av att fördjupa sig och öka kunskapen om 
utloppet. Det är viktigt att kartlägga alla de viktigaste provningarna och undersöka om det 
finns fler viktiga krav som inte kommit fram under intervjuerna. I följande kapitel 
presenteras en djupare analys av pump- och tätningsfunktionen och verifierande 
provningar kopplade till dessa. Även provningar med avseende på slitaget behandlas i 
kapitel 8.    

6 Pumpfunktionen 
 

6.1 Centrifugalpumpen 
 
Det hermetiska utloppet fungerar som en centrifugalpump. Centrifugalpumpar består av 
ett stationärt pumphus och en impeller monterad på en roterande axel.  
Impellerns inlopp leder vätskan från inloppsförbindelsen till centrum av impellern. Den 
roterande impellern består av radiella skovlar som ger vätskan en radiell och roterande 
rörelse som tvingar den mot pumphusets periferi. Impellern är den enda komponenten 
som tillför energi till vätskan. Höljet omsätter sedan kinetisk energi till tryck (Karassik & 
McGuire, 1998). Utformningen av skovlarna påverkar pumpens energiförbrukning och 
effektivitet. Energiöverföringen och tryckökningen som impellern ger vätskan kan 
beräknas med tillämpning av impulsmomentlagen. Differensen mellan in- och utgående 
rörelsemängdmoment är lika stort som tillfört axelmoment. Genom omlänkning och 
strömmingens hastighetsändring till följd av skovelgeometri ändras 
rörelsemängdsmomentet (Persson, 2002). 
 
Impellrarnas utseende i separatorns utlopp varierar. De som sitter i nya Bellman II har 
snedställda raka skovlar, se figur 7. Denna design är inte optimal och ger sämre 
verkningsgrad.  
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Figur 7 Bellman II impeller med utritade skovlar och rotationsriktning 

 
Pumphuset utformas som en diffusor med spiralformad kanal, för att konvertera vätskans 
kinetiska energi till potentiell energi. Spiralformat hölje är en effektiv utformning av ett 
pumphus. Den spiralformade kanalen ökar i tvärsnittsarea, varvid flödets hastighet 
minskar och statiska trycket ökar. Denna utformning är den mest effektiva typen av 
pumphus. Dock påverkas impellern av tryckfördelningen i pumphuset. Diffusorgeometrin 
leder till att trycket runt impellern inte är uniformt vilket resulterar i en radiell kraft F, se 
figur 8 (Karassik & McGuire, 1998). 
 

 
Figur 8 Diffusorgeometrin resulterar i en radiell kraft på impellern. 

  
Separatorn är mycket väl balanserad och har endast en kullagerlagring nertill. En radiell 
kraft i övre delen skulle innebära ett oacceptabelt stort moment på kullagret. Krafterna på 
lagret skulle resultera stora belastningar på kullagren samt på de mekaniska tätningarna. 
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Lösningen är ett cylindriskt utformat hus med impellern centrerad. Denna lösning är inte 
strömningsmekaniskt optimal för pumpar med hög verkningsgrad, men ger ett likformigt 
tryck runt impellern och ingen resulterande radiellkraft (Bodelson, 2007-05-20).     
 

6.1.1 Affinitets lagen 

 
Affinitetslagen används för att karaktärisera en pumps prestanda. Lagen hänvisar till (för 
likformiga maskiner och under konstanta strömmings förhållanden) det förhållande som 
finns mellan flöde, tryck, effekt och impellervarvtal. Lagen gör det möjligt att förutse en 
pumps karaktäristik och att förstå hur dess prestanda varierar med olika impellerdiametrar 
och varvtal (Persson, 2002).  
Relationerna kan ställas upp som ekvationer på följande sätt:  
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Tabell 2 Relationer mellan flöde, tryckhöjd och effekt (Lobanoff & Ross, 1992) 

6.1.2 Pumpens verkningsgrad  

 

En pumps totalverkningsgrad är relationen mellan hydraulisk effekt hydrP  och inmatad 

effekt inP . Den inmatade effekten kan dels beskrivas i form av elektrisk effekt, det vill 
säga pumpens elektriska effektuttag från nätet, och dels som ingående mekanisk 
axeleffekt.  

in

hydr

tot
P

P
=η

                         (1) 

I det fall en pump drivs av en elmotor via en växel är totalverkningsgraden den 
hydrauliska effekten i Watt genom den elektriska effekten i Watt. Den hydrauliska 
verkningsgraden är relationen mellan hydraulisk effekt och mekanisk effekt:  

ω
η

M

Phydr

tot =
            (2) 

Hydraulisk effekt hydrP  anges som produkten av tryckändringen p  och volymflödet Q. 
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QpPhydr ⋅=       (3) 

Genom en enkel dimensionsanalys av grundenheterna i SI-systemet kan man se att 
enheten blir kgm2/s3 dvs. Watt (http://sv.wikipedia.org/, 2007-03-22). 

6.1.3 Kapacitetsdiagram  

 
En pumps prestanda beskrivs huvudsakligen av dess kapacitetsdiagram eller även kallat 
QH-kurva som visar sambandet mellan flödet Q och tryck p vid olika pumpvarvtal. 
Flödet anges ofta  kubikmeter per sekund. Pumptrycket kallas ibland för uppfodringshöjd 
H [mVp] då det motsvarar det antalet meter som pumpen orkar lyfta vattnet, p=ρgH. Ju 
högre pumpen måste lyfta vattnet desto mindre flöde klarar pumpen driva (Malmgren). 
En typisk QH-kurva ser ut som i graf 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 1 En pumps QH-kurva beskriver dess flödes- och tryckkaraktäristik vid olika 
varvtal 

Kurvorna för pumpar är framtagna genom experimentella mätningar. Detta görs genom 
att låta pumpen arbeta mot en variabel strypventil. På detta sätt erhålls, med hjälp av en 
tryckgivare placerad före ventilen, pumpens arbetstryck vid olika flöde. Första 
mätpunkten tas vid helt strypt utlopp dvs. nollflöde. Ventilen öppnas därefter successivt 
samtidigt som trycket och flödet mäts vilket resulterar i en QH-kurva för pumpen. QH-
kurvor mäts vid olika pumpvarvtal, för ett komplett QH-diagram. 
 
För att ytterliggare karaktärisera pumpen kan tex verkningsgrad, elektrisk ineffekt och 
NPSH (En pumps NPSH, Net Positive Suction Head, anger minsta inloppstryck som 
behövs för att pumpen inte ska börja kavitera, se kapitel 6.3.3) registreras för olika 
flöden. 

 
Graf 2 Kurvor som karaktäriserar pumpens effekt, NPSH och verkningsgrad 
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6.2 Utloppspumpens funktion  
 
Utloppspumpen i separatorn överför potentiell energi till processmediet i form av tryck. 

Pumpen ska ge ett tillräckligt tryckbidrag utloppp∆  för att klara eventuella tryckförluster 

motp . Tryckfallet efter separatorn varierar mellan olika applikationer. 5 bars mottryck 
efter separatorn är emellertid ett kundkrav som eftersträvas. Det kan vara allt från att 
processmediet ska pumpas upp i en tank belägen ovanför separatorn till att processmediet 
skall matas till ytterliggare en separator som kräver ett inloppstryck, eller genom ett 
rörsystem nedströms. 
 
Ett inloppstryck på ca 7 bar betraktas som acceptabelt. De mekaniska tätningarna är inte 
dimensionerade för högre tryck. Beroende på användningsområde förekommer 
inloppstryck ner till 2 bar vid låga flöden. Tryckfallet efter separatorn benämns som 

mottryck motp .  
 

Separatorn matas med ett inloppstryck inp  för att övervinna tryckfallet maskinp∆  genom 

maskinen. Sambandet mellan tryckfall maskinp∆ , inloppstryck inp , mottryck motp  och 

utloppspumpens tryckbidrag utloppp∆ ges av formeln: 
 
 

utloppmotinmaskin pppp ∆+−=∆     (4) 
 

 

Med ett konstant flöde och uppmätta värden på inloppstrycket inp  och utloppstrycket 

motp  samt uträknat tryckfall maskinp∆  genom maskinen kan utloppspumpens tryckbidrag 

utloppp∆ bestämmas. Utloppspumpens tryckbidrag utloppp∆ bygger på en teoretisk 

uppskattning av tryckfallet maskinp∆  genom maskinen. Det beräknade 

tryckbidraget utloppp∆    kan endast ses som en estimering med en okänd felmarginal 
(Moberg, 2002).  Graf 3 (SK-06-0422) nedan illustrerar beräkningen av tryckfallet mot  
ökat flöde. 
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Graf 3 Beräknade tryckfall genom separatorer  

 
Illustrationen nedan, figur 9, ger en förenklad helhetsbild av systemet och 
utloppspumpens uppgift i systemet. I grafen visas processmediets tryckändring i relation 
till sträckan genom systemet. 
  

 
Figur 9 Processmediets tryckändring i relation till sträckan genom systemet 

 
Inloppspumpen ger ett flöde och 7 bar tryckökning. Friktion, höjdskillnad och 
engångsförluster i kulan gör att trycket sjunker genom maskinen. Utloppspumpen som 
funktionellt är seriekopplad med inloppspumpen ger en tryckökning, i detta fall 5 bars 
tryckökning. Efter utloppet fortsätter processmediet ut genom utloppet och vidare till ett 

Tryckfall från tre olika separatorer 
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efterliggande system. I detta fall ett rörsystem med en höjdskillnad och ett tryckfall 
motsvarande sammantaget 5 bar. 
Pumpens erforderliga NPSH bestäms som funktion av processmediets hastighet i 
pumpens inloppspassage och inloppets utformning. Pumpens NPSH ökar ungefär med 
flödet i kvadrat.  
 

6.3 Provmetoder 
 
Det finns två olika provmetoder som används för att undersöka dels pumpkapaciteten och 
dels effektbehovet. I kapitlet beskrivs även  två nya provmetoder. En provmetod för att 
undersöka hur processmediets temperatur påverkar pumpkurvorna och en provmetod för 
att undersöka utloppspumpens NPSH.  

6.3.1 Pumpkurvor  

 

Idag testas utloppspumpen genom reglering av utloppstrycket motp  vid konstant 

inloppstryck inp   och konstant varvtal. Vatten används som processmedium. För 2-fas 
utlopp ställs mottrycken in så att 90% av flödet går ut tungfasvägen och 10% 
lättfasvägen. Först låter man lättfasens mottryck vara så stort att 100% går ut genom 
tungfasutloppet. Sedan minskas lättfasens mottryck till dess att 10% av totala flödet går 
ut genom lättfasutloppet.  I figur 10 visas alla ventiler, mätpunkter samt inloppspump 
(SK-07-0195). 
 
 

 
Figur 10 Schematisk bild av ventiler, mätpunkter och inloppspump vid framtagning av 

pumpkurvor.  

Inloppspump 
Inloppspump 
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Inloppstrycket hålls konstant samtidigt som flödet ökar. Detta uppnås genom en 
frekvensstyrd centrifugalpump som matar separatorn med flöde och tryck. Genom att 

variera inloppspumpens varvtal kan trycket inp  hållas konstant, se figur 11 .  
 

 
Figur 11 Inloppspumpens pumpkurvor vid olika varvtal. Flödet ökar, men trycket hålls 

konstant.  
 
Med denna mätmetod fås inga renodlade utloppspumpkurvor för utloppet. Pumpkurvorna 
som erhålls är en blandning, reducerad pumpkurva, mellan inloppspumpen, tryckfallet 
genom kulan och utloppspumpen. Maskinens tryckfall ökar med ökat flöde och därför 
blir de reducerade pumpkurvorna brantare än utloppspumpens kurva. Nedan i figur 12 
illustreras hur sammanslagningen av tryckfall och tryckbidrag påverkar pumpkurvorna: 
 
 

 
Figur 12 Inloppstryck, tryckförluster, utloppspumpens tryckbidrag och den reducerade 

pumpkurvan 
 

När provningen genomförs mäts relationen mellan flödet och utloppstrycket med ett 
konstant inloppstryck. I graf 4(SK-07-0098) nedan visas framtagna pumpkurvor med 
Bellman II och 1-fas utlopp: 
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Graf 4 Pumpkurvor för 1-fasutlopp  

 
 
Att utvärdera utloppspumpens kapacitet ur pumpkurvorna är komplicerat då 
inloppsförhållanden till utloppspumpen varierar med tryckfallet genom maskinen. Nedan 
beskrivs pumpkurvorna vid punkterna 1 och 2 i graf 4. 
 
 

1. Vid låga flöden klarar inloppstrycket att driva flödet genom kulan trots 
tryckförlusterna. Utloppspumpen ger då en tryckhöjning.  

 
2. Med ökat flöde genom maskin ökar även tryckfallet genom kulan. Inloppstrycket 

räcker till slut inte till för att driva flödet till utloppspumpen. När trycket innan 
utloppspumpen sjunker under pumpens erforderliga NPSH uppstår kavitation. 
Efter kavitationspunkten sjunker utloppspumpens kapacitet drastiskt och 
pumpkurvan blir brantare.      

 
 

6.3.2 Effektförbrukning 

 
Under prestandaprovning genereras även effektförbrukningskurvor för att jämföra 
förbrukningen mellan olika impellrar. Effektkurvorna visar den totala 
effektförbrukningen för hela separatorn (SK-07-0098). 
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Graf 5  Effektförbrukning i relation till flödet med konstant utloppstryck 

 

6.3.3 Net Positive Suction Head Required, NPSHr 

 
För att pumpen ska fungera tillfredställande är det viktigt att ingen ångbildning 
förekommer och att mediet är i vätskefas. Om absoluttrycket blir lägre än processmediets 
ångtryck bildas ångblåsor på sugsidan av impellerskovlarna eller i  lågtrycksområden i 
pumpinloppet. När dessa ångblåsor strömmar in i områden med högre tryck, imploderar 
ångblåsorna. Fenomenet kallas kavitation och ger upphov till mekaniska skador på 
pumpen och pumphjulet och är sålunda inget önskvärt fenomen  (Karassik & McGuire, 
1998). 
 
Ångbildningen startar när trycket i systemet sjunker till samma tryck som vätskans 
ångbildningstryck vid rådande arbetstemperatur. En eventuell sänkning av trycket eller 
ökning av vätskans temperatur kan orsaka ångbildning. 
 
Net Positive Suction Head required, NPSHr, är det tryck vid en viss temperatur som 
pumpen kräver vid sitt inlopp för att undvika kavitation. Areaminskningen i 
centrifugalpumpars inlopp leder till en hastighetsökning av vätskan. Dessutom ökas 
hasigheten av det roterande pumphjulet vilket leder till virvelbildning och lokalt höga 
hastigheter i virveln. Är totaltrycket konstant leder en hastighetsökning av vätskan till en 
sänkning av det statiska trycket. NPSHr är sammanfattningsvis det positiva statiska 
absoluttryck som erfordras vid pumpens inlopp för att övervinna pumpens tryckfall och 
överallt i strömmningsfältet behålla vätsketrycket över vätskan ångbildningstryck 
(Lobanoff & Ross, 1992). 
 
Net Positive Suction Head available, NPSHa, är det tillrinningstryck som finns 
tillgängligt innan pumpen.  För att undvika kavitation ska tillrinningstrycket NPSHa vara 
tillräckligt stort i förhållande till pumpens erforderliga tillrinningstryck NPSHr.  
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6.3.4 Utloppspumpens NPSHr   

 
Utloppspumpens NPSHr antas vara konstant och inte öka med ökat flöde. 
Kavitationspunkterna bör då närma sig x-axeln med ökade inloppstryckt eftersom 
utloppspumpens tryckbidrag förväntas minska vid större flöden. Efter kavitationspunkten 
återstår endast tryckbidraget från utloppspumpen och tillrinningstryck, se graf 6. 
 

 
Graf 6 Med konstant värde på NPSHr följer utloppspumpens pumpkurva 

kavitationspunkterna  
 
 
I verkligheten ligger kavitationspunkterna på en rät linje eller möjligen ”högre” upp i 
diagrammen med ökade flöde. Orsaken kan vara som tidigare beskrivits att 
utloppspumpen erfordrar ett högre tillrinningstryck med ökat flöde för att övervinna 
tryckfallet genom pumpen.  
 
I graf 7 nedan visas hur pumpens erforderliga NPSHr kan påverka kavitationspunkterna i 
ett pumpkurvdiagram. Samtidigt sjunker tillrinningstrycket NPSHa med ökade 
tryckförluster genom maskinen.   
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Graf  7 NPSHa i relation till flödet, NPSHr i relation till flödet och hur de påverkar 

kavitationspunkterna  
 
 
 
Separatorns kapacitet begränsas av kavitationspunkterna. Om pumpens NPSHr reduceras 
förskjuts kavitationspunkterna åt höger i pumpkurvsgrafen och separatorns kapacitet 
ökar. Kavitation uppstår när pumpens NPSHr kurva och det tillgängliga tryckets NPSHa 
kurva skär varandra. Nedan visas två grafer, graf 8 och graf 9, i dessa visas hur 
separatorns kapacitet ökar genom reducering av NPSHr och ökning av NPSHa.  
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Graf 8 Reducering av utloppspumpens NPSHr kurva 

 
 

 
Graf 9 Ökning av tillgängligt tryck innan pumpen,  NPSHr kurva 

 
 
Pumpens NPSHr kan sänkas genom följande åtgärder 
(http://www.engineersedge.com/pumps/preventing_cavitation.htm, 2007-06-25), 
(Lobanoff & Ross, 1992): 
 

• Välj en större pump. Större pumpar opererar mer till “vänster” på pumpkurvan där 
NPSHr är lägre.  
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Figur 13 Propeller 
inducer 

• Sänk tryckfallet igenom utloppspumpens inlopp genom reduktion av friktion. Gör 
kanalen ”mjukare”, ta bort skrovliga ytor och gör inloppet 
större. 

 
• Öka pumphjulets inloppsdiameter. 

 
• Sänk temperaturen om möjligt.  

 
• Minska höjdskillnaden. Gör inloppskanalen kortare och 

minska ner tryckförlusten.  
 

• Använd ett pumphjul med en såkallad propeller inducer, 
se figur 13, med lågt NPSHr. Propellern installeras 
nedströms pumphjulet och medbringar processmediet från ett 
lägre tryck.  

 
 
Under studien konstaterades att utloppspumpens pumpkurvor genereras med 
rumstempererat processmedium. Vid kallmjölksseparation är mjölkens temperatur 4 C° 
och vid varm mjölkseparation är temperaturen 50-60 C°. CIP-vätska (rengöringsvätska) 
pumpas igenom med 1,2 gånger processmediets flöde och 90 C°. Med lägre temperatur 
minskar ångbildningstrycket och NPSHr ökar. Nedan, graf 10, visas hur 
kavitationspunkterna, NPSHr- och NPSHa kurvan påverkas av temperaturskillnader.  
         

 
Graf 10 Streckade kurvorna visar hur NPSHr- och NPSHa kurvorna förändras vid en 

lägre temperatur och förskjuter kavitationspunkten. 
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6.4 Utvecklingen av utloppspumpen  
 
Ur utvecklingssynpunkt är målet med utvecklingen att sänka effektförbrukning och 
samtidigt öka kapaciteten eller med andra ord öka verkningsgraden. Samtidigt måste 
utloppspumpen leva upp till 3-A hygienkrav som exempelvis innebär att pumphjulen 
tillverkas i porfritt stångmaterial.  Faktorer som orsakar låg verkningsgrad enligt Robert 
Sandblom (SK-05-0024). 
 

• Kanalgeometrin i pumphjulen är ej optimal. 
 

• Rundpumpning. Från utloppshuset strömmar en viss del av flödet tillbaka 
motströms inloppsflödet.  

 
• Liten inloppsarea ökar kavitations risken. Tryckförlusterna ökar genom inloppet 

och statiska trycket före pumphjulet sjunker.    
 

6.5 Resultat - Separat testbarhet av pumpfunktion 
 
Det finns många faktorer som påverkar pumpens karaktäristik. Vid konstruktion av en 
pump måste förutsättningarna vara klarlagda. Pumpens karaktäristik och kapacitet beror 
bl a. på följande faktorer (Karassik & McGuire, 1998): 
 

• Mekaniska faktorer 
Varvtal 
Processmediets temperatur 
Inloppstryck 
Axeldiameter 
NPSHa 
NPSHr 
Hygien   

 
• Processmediet 

Slam 
Abrasiva medier  
Viskositet 
Gasblandningar  

 
• Systemets betydelse 

Ljudkrav  
Vibrationskrav  
Pumpkurvans utseende  
Utloppets utformning  
Inloppets utformning 
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Val av pumpdesign måste därför grunda sig på tillförlitliga bedömningar av hydrauliska 
prestanda baserat på mätningar. Att renodla kapacitetsdiagram genom experimentella 
provningar av enbart utloppspumpen skulle öka kunskapen om utloppspumpens 
karaktäristik.  
 
Experimentella reducerade pumpkurvor är en blandning av maskinens tryckfall, 
matarpumpens och utloppspumpens pumpkurva. Avvikande provförhållanden, 
driftförhållanden och tryckförluster påverkar resultaten mellan provningar. Exempelvis 
pågår utveckling mot lägre tryckfall i kulan parallellt med utloppspumpens utveckling. 
Resultaten av en provning kan därför inte jämföras med tidigare provningar. I en testrigg 
för det enskilda delsystemet kan förutsättningarna vara desamma vid varje provning. 
Resultaten av provningar kan då används för framtida utveckling och kunskapen om 
utloppen tas med till varje nytt utvecklingsprojekt av utloppspumpen. 
 
Ökade kunskaper om utloppet är bra för att förutse pumpkurvors karaktär innan en 
provning genomförs. Det leder till att antalet provningar skulle minska.  
 
Ökad kunskap skulle kunna användas till flera kundanpassade lösningar. Nedan i figur 14 
(http://www.flygt.no/1637161.pdf, 2007-04-05) illustreras ITT Flygts metod för att välja 
rätt pump åt sina kunder. Utloppspumpen kunde anpassas efter kundens behov om 
exempelvis all data om impellergeometri och kapacitet samlades i en databas. Då skulle 
den optimala impellern för kundens specifika driftfall kunna väljas. Det skulle betyda att 
totala effektbehovet och kostnaden minskade.  

 
Figur 14 ITT Flygts metod för att välja rätt pump åt sina kunder 

 
 
Under studien upptäcktes att pumpens krav på tillrinningstryck, NPSHr, är okänt. NPSHr 
innehåller ångtrycket, och påverkas därmed av mediets temperatur. Tillrinningstrycket 
NPSHr är svårt att mäta då utloppspumpen testas på separatorn som sammanbyggd.   
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Provningar där effektbehovet mäts varierar mellan olika driftfall och provplatser.  
Effektbehovet mäts för hela separatorn med många obekanta faktorer som varierande 
kylvattenflöde och läckage som konsekvens. Därför är det intressant att isolera 
utloppspumpen från övriga systemet och mäta utloppets effektbidrag under repeterbara 
förutsättningar. Går det att bestämma effektförbrukningen kan utloppspumpens 
verkningsgrad bestämmas. 
 
 

7 Tätningsfunktionen  
 

7.1 Mekaniska tätningar 
 
Tätningsfunktionen är avgörande för hermetiska separatorers funktion. Utöver täthetskrav 
tillkommer krav på driftsäkerhet, servicevänlighet, livslängd, hygien etc. Speciellt 2-fas 
utloppen för mejeri med två pumphjul är särskilt komplexa med tre mekaniska tätningar i 
utloppet. Skillnaden mot utloppspumpen är att tätningarna kan betraktas som en mer vital 
del som måste fungera för att överhuvudtaget separatorn ska fungera. Det går att separera 
med sämre pumpkapacitet, medan skadade tätningar kan innebära katastrof.  
 
Mekaniska tätningar är i verkligheten extremt känsliga men kan samtidigt tolerera stor 
variation av tryck, hastighet och excentricitet. Utformningen av tätningarna styrs av: 
 

• Tryck  
Mekaniska tätningar för pumpar är designade för tryckdifferenser från 0 upp till 
20 MPa. 

 
• Hastighet  

Glidhastigheter ligger normalt i intervallet 0 till 100 m/s.  
 

• Vibrationer  
Genom den relativa hög fjäderkraften som trycker ihop tätningsytorna kan 
mekaniska tätningar ta upp stor axiella och radiella vibrationer utan att läcka.  

 
• Excentricitet 

Tätningarna accepterar en viss excentricitet pga. att den roterande ringen har en 
större kontaktyta än den stillastående.  

 
• Mediets egenskaper  

Gaser, vatten, syror och många andra typer medier kan tätas med mekaniska 
tätningar.  
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• PV faktorn  
Trycket mellan kontaktytorna multiplicerat med den mekaniska tätningens 
periferihastighet är ett mått på den tribologiska belastningen och tätningens 
livslängd. PV faktorn är endast en approximativ guide som inte tar hänsyn till 
vibrationer, mediets egenskaper eller excentriciteter. PV ligger normalt runt 50-
100 MPa · m/s men mekaniska tätningars PV tal kan vara större och mindre 
(Karassik & McGuire, 1998).       

 
Tidigare versioner av hermetiska separatorer har varit drabbade av tätningshaverier. Vid 
tätningshaverier spricker oftast den roterande SiC-ringen då den är av ett hårdare material 
och känsligare för snabba temperaturförändringar. SiC-ringens yta mot kylvattnet är 
relativt liten och den kyls därför mindre effektivt än den stillastående kolringen. Vid 
haveri slungas SiC-ringen ut i form av splitter och förstör pumphjulet och pumphuset. 
Framför allt gäller det att konstruera de mekaniska tätningarna på ett mer robust sätt eller 
att identifiera de kritiska driftfallen och på så vis undvika dessa. Det är även intressant att 
utveckla kylningen på ett mer effektivt sätt genom att exempelvis ändra kylutrymmets 
geometri samt kylflödets tryck och flöde. Förbättrad tätningsfunktion och livslängd är 
primära mål (SK-06-0377). 
 
För att förstå hur haveri problemet med de haveridrabbade ska lösas måste 
provningsmetoder ligga som stöd för arbetet. Därför har i detta arbete olika 
provningsmetoder föreslagits med syfte att analysera läckaget, värmeutvecklingen och 
kyleffekten, se kapitel 7.2.  
 

7.2 Provmetoder 
 
Tidigare har endast läckagetest genomförts. Under examensarbetet startade ett projekt på 
Alfa Laval för att utveckling av provningsmetoder som ska ligga till grund för 
utvecklingsarbetet mot bättre mekaniska tätningarna. Två möten genomfördes med 
deltagare från provnings- och utvecklingsavdelningen. Tre stycken provmetoder samt 
nödvändiga parametrar med avseende att mäta värmeutvecklingen fastställdes. Nedan 
presenteras läckagetestet, de tre nya provmetoderna och ett nytt provningsförslag för att 
testa tätheten.  
 

7.2.1 Läckage test 

 
Under drift ska de mekaniska tätningarna enligt separatorns användarmanual vara kylda 
med kylvatten (SK-06-0001) detta medför att det blir svårare att observera läckage då 
vätska befinner sig på båda sidor om tätningarna. Kylvattnet måste därför stängas av 
under drift så att endast processmediet kyler tätningarna. Det som sedan rinner ut från 2-
fas utloppets mellanliggande del kylvattenutrymme är läckage. Läckaget från 1-fas 
utloppets mekaniska tätningar eller den nedre tätningen i ett två fas utlopp rinner ner på 
kulan och sedan ut genom cyklonen där det mäts upp. 
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Läckagetestet genomförs på samma sätt i utvecklings syfte som vid provning före 
leverans. Kylvattenflödet stängs av och sedan mäts antalet droppar som läcker från 
tätningarna under 10 minuter. Antalet droppar får inte överstiga 30 droppar/min (SK-07-
0098).  
En metod för att mer noggrant mäta de mekaniska tätningarnas täthet undersöktes. ITT 
Flygt har lång erfarenhet av mekaniska tätningar. Under det andra intervjutillfället 
beskrevs och demonstrerades provmetoden, se kap. 7.2.2.   
 

7.2.2 Täthetsprov  

 
Denna metod använder ITT Flygt i slutprovning samt i utvecklingssyfte. Metoden ger en 
indikation på om tätningsytornas planhet och anläggningstryck är tillfredsställande.  
För att testa de mekaniska tätningarna innan leverans kopplas en utrustning från företaget 
Nolek till det oljefyllda utrymmets inlopp, se Figur 16.  
 
Utrustningen evakuerar luften och ger utrymmet 
ett undertryck på ca 0,3 bar. Utrustningen mäter 
det luftflöde som sugs ut för att upprätthålla 
undertrycket. Flödet som sugs ut är lika stort som 
läckaget. Godkänt flödeskrav är för ITT Flygts 
pumpar 49 mm3/s (Fondelius, 2007-05-03).  
 
I leveransprovningen visas en grönlampa om 
tätningen är godkänd. För att få ett mer 
verklighetstroget driftfall roteras axeln med låga 
varvtal. För utveckling används utrustningen för 
att testa nya prototyper. Testet garanterar inte 
täthet i drift men ger en tillräcklig bra indikation 
på att tätningarna kommer fungera. 
 
 
 

 
 

Figur  16 Förenkling av en pump 

Figur 15 Utrustning för täthetsprovning 
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Anledningen till att ITT Flygt har valt denna typ av test: 
 

• Går snabbt att genomföra. 
 

• Svårt att upptäcka läckaget i oljeutrymmet mellan de två mekaniska tätningarna, 
dels för att oljan inte cirkulerar och dels för att det inte går att upptäcka ett 
läckage till motorutrymmet.   

 
Inom Alfa Laval mäts antalet droppar som maximalt får uppgå till 30/min i 
slutprovningen. Genom att istället använda den beskrivna metoden kan kvaliteten i 
provningen höjas och minska variansen mellan separatorer som går till kund.  
Utrustningen kan upptäcka fel höjdinställningar eller eventuellt defekta tätningar. 
Metoden skulle kunna användas som ett ytterligare steg i kvalitetssäkringen.  
 

7.2.3 Studiebesök, Noleak 

 
Den 26 juni 2007 besöktes företaget Nolek med Robert Sandblom. Hendrik Lejon, 
teknisk försäljare, visade runt under studiebesöket. Nolek förser industrin med 
kundanpassade lösningar för tätningskontroll, provtryckning och läcksökning. De 
tillverkar sina egna tätningskontrollinstrument och bygger specialanpassade 
tätningskontrollutrustningar till industrin. De största kunderna finns inom 
fordonsindustrin såsom Volvo och Scania. Mätmetoder som Nolek använder är främst 
tryckmätning, flödesmätning och gasmätning (http://www.nolek.se/, 2007-08-20). 
Den enklaste och den mest intressanta provningen är att separat mäta den mellanliggande 
delens täthet. Mellanliggande delen har två faser, på respektive sida, och en axel som 
löper igenom. För att avskilja faserna tätas axeln med två mekaniska tätningar. 
Tätningarna är mycket känsliga mot felaktiga höjdinställningar och ojämnheter och 
därför bör en tätkontroll ge en god indikation på täthetsgraden. 
 
Vid täthetsprovning med luft fås ett större läckage än vad vatten skulle ge. Därför finns 
ett referensystem som räknar om ett visst luftläckage till motsvarande vattenläckage.  
 

7.2.4 Temperaturförändring 

 
Enligt separatorhandboken (SK-06-0001) ska de mekaniska tätningarna kylas från båda 
sidorna, med kylvatten och processmedium. Av olika anledningar, exempelvis att 
processmediet tar slut, kyls ibland de mekaniska tätningarna enbart av kylvattnet. Risken 
är då att tätningarna, speciellt SiC-ringarna som har en mindre kylyta, går varma pga. 
otillräcklig kylning. När processmediet matas på igen utsätts de mekaniska tätningarna 
för termisk shock och spricker. Därför är det viktigt att undersöka SiC-ringarnas 
temperaturförändringar när de endast kyls av kylvatten. Resultaten kan sedan jämföras 
mot den maximala temperaturskillnad som SiC-ringar hastigt får kylas ner utan att 
spricka. Syftet med provningen är att kontrollera de mekaniska tätningarnas kylbehov, 
vilka krav som bör ställas på kylningen och undersöka kritiska driftfall.  
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Svårigheten med provningen är att fästa termoelement på den roterande SiC-ringen. 
Pyrometrar som riktas på SiC-ringen genom pumphusets utlopp kan också används. 
Kontrollerbara parametrar är kylvattnets tryck och flöde samt separatorns varvtal. 
Konstanta parametrar är kylvattnets temperatur och de mekaniska tätningars fjäderkrafter.    
 

7.2.5 Värmeeffekt med/utan processflöde 

 
Genom att mäta kylvattenflödets temperaturdifferens mellan in- och utlopp kan den 
bortförda värmeeffekten beräknas. Syftet med provningen är att bestämma hur väl 
kylvattnet kyler de mekaniska tätningarna vid olika kylvattenflöden och tryck. Dock 
tillkommer många obekanta faktorer såsom värmeeffekt från kylning av pumphusets 
väggar och värmeeffekt från kylning av axeltappen. 
 

7.3 Resultat- separattestbarhet av mekaniska tätningar 
 
Idag sker provning av de mekaniska tätningarna på färdigbyggda separatorer. Provningen 
måste därför planeras i förväg då en separator måste finnas tillgänglig. Montering samt 
installation av mätutrustning är tidskrävande. En permanent provplats med provningsrigg 
för provning av delsystemet kan  förenkla arbetet med att testa mekaniska tätningar.  
 
Den undre tätningen sitter inkapslad och är svåråkomlig för mätning. Vid läckagetest är 
det svårt att upptäcka läckage. Problemet med metoden är att små läckage lätt förångas av 
friktionsvärmen som bildas av de mekaniska tätningarna.  
 
Skillnaden mellan två separatorer med läckaget 0 droppar/min och 30 droppar/min är 
ganska stor. Det kan vara svårt att räkna 30 droppar under en minut och den mänskliga 
faktorn kan påverka resultatet. Efter intervjuer med provningstekniker framkom det att 
läckage inte accepteras över huvudtaget. Dock framgår det i provningsföreskriften att 30 
droppar/min är acceptabelt för godkännande. Den oexakta mätmtoden är ur både 
utvecklings- och provningssynpunkt ett problem. 
 
De mätmetoderna som Nolek använder bör vidareutvecklas för separattestbarhet av 
utoppet. De är direkt tillämpbara för täthetsprovning av mekaniska tätningarna i den 
mellanliggande delen. Provningen är intressant i utvecklingssyfte och i 
leveransprovningen.   
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8 Slitage, haverier och rapid prototyping 
 

8.1  Provmetoder 
 
Under intervjuer framkom det att det finns ett intresse av att genomföra provningar med 
avseende på slitage. Det kan vara intressant att under kontrollerade former undersöka 
effekten av extrema driftfall. Syftet med dessa provningar kan vara att ta reda på vad som 
bör utvecklas för att undvika haverier och öka säkerheten. 
 

8.1.1 Livslängdsprovning  

 
Med livslängdsprovning avses att testa utloppets livslängd under givna förutsättningar. 
Syftet med provningen är att undersöka vilka faktorer som är begränsar livslängden. 
Exempel på olika driftförhållanden kan vara olika typer av processmedier, tryck, 
temperaturer och kylvattenflöden. Det är även intressant att testa nyutvecklade 
prototypers livslängd innan en marknadsintroduktion. 
 

8.1.2 Felaktiga höjdinställningar 

 
Separatorns höjd varierar något i axiell led till följd av toleranskedjorna. Därför måste 
utloppshusets relation till impellern justeras in med höjdringar. Fjäderkrafterna som 
verkar på de mekaniska tätningarna är känsliga mot avvikelser i axiell led och påverkas 
av höjdinställningarna. Vid felaktiga höjdinställningar kan trycket mellan de mekaniska 
tätningarna bli för stort och då leda till hårt slitage. Är trycket inte tillräckligt stort 
kommer de mekaniska tätningarna att läcka.      
 
Under intervjuerna framkom förslag och önskemål om att undersöka effekten av felaktiga 
höjdinställningar. Det kan vara intressant att avsiktligt justera in höjdinställningarna 
utanför det tillåtna intervallet.  
 

8.1.3 Felmontage och defekta delar 

 
Det är intressant att undersöka påverkan av defekta delar eller felmontage under 
kontrollerade former. En defekt kan exempelvis vara en trasig mekanisk tätning eller 
felmontering som ger upphov stor excentricitet. Ett felmontage kan vara en felvänd fjäder 
eller felaktiga höjdinställningar. Syftet med provningen är att undersöka vilka delar och 
felmontage som är mest kritiska och ger upphov till störst skador. Ur ett 
säkerhetsperspektiv är det intressant att förstå konsekvenserna av felmontage och defekta 
delar. 
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8.1.4 Erosiva medier 

 
Det är intressant att prova hur olika processmedier påverkar utloppets tätningar. Det är 
främst två problem, nötning och ”klistrighet”, som anses kritiska för de mekaniska 
tätningarna.  
 

8.1.5 Reducerad kylning 

 
De mekaniska tätningarna är beroende av kylning. Dock inträffar det att 
kylvattentillförseln minskar eller försvinner helt. Därför är det intressant at undersöka hur 
länge de mekaniska tätningarna klarar sig med reducerad kylvattentillförsel. Det är även 
intressant att veta vilka skador ett haveri som inträffat pga. reducerad kylvattentillförsel 
orsakar. 
 

8.1.6 Kavitation  

 
Eftersom det i separatorns pumpkurvor finns områden där kavitation uppträder finns det 
anledning att undersöka dess påverkan på impellern. Driftpunkten ligger naturligtvis 
utanför kavitationsområdet. Dock är det inte säkert att driftpunkten ligger utanför 
kavitationsområdet under rengöring med CIP-vätska. Därför kan det vara intressant att 
undersöka inverkan av kavitation under en längre tid med rengöringsvätska.  
 

8.2 Rapid prototyping 
 
På senare tid har det blivit allt mer vanligt med rapid prototyping. Plastprototyper skrivs 
snabbt ut i 3D skrivare och provas direkt på separatorn. Fördelen är att flera koncept 
snabbt kan provas och prototypframtagningsprocessen kortas. Rapid prototyping ger 
kortare ledtider och lägre kostnader. 
 
Plastdetaljernas låga hållfastighet och separatorns höga säkerhetskrav begränsar dock 
användningen av rapid prototyping. Vissa delar ställer höga hållfastighetskrav och ska 
fungera som skydd eller motstå vridmoment och krafter.     
 
Provning av impellrar i plast har genomförts utan några säkerhetsrestriktioner. Dock får 
provningen endast genomföras i sprängcell efter en riskanalys. Kulan är som tidigare 
nämnt den bidragande faktorn till att haverier blir allvarliga.  
 
Vid rapid  prototyping är det intressant att utvärdera olika designkoncept med avseende 
på funktion. Provningen med plastdetaljer ger dock inga svar om hållfasthet och livslängd 
då de inte når upp till hållfasthetskraven.  
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Med rapid prototyping tillverkas prototypen snabbt, men de följande stegen är 
förhållandevis långsamma. För att påskynda processen, från att prototypen skrivs ut tills 
det att provresultat erhålls, måste själva provningsmomenten ske snabbare.  
 

8.3  Resultat –Slitage, haveri och rapid prototyping 
 
Provningar som avser att testa utloppet med fel inställningar, felmontage, defekta delar 
eller reducerad kylning har stora fördelar i en testrigg. Idag genomförs inte dessa 
provningar pga. den stora kostnaden av att förstöra en separator och säkerhetsåtgärderna 
vid sådana provningar. Dessa provningar är viktiga för att öka kunskapen, säkerheten  
och kvaliteten på produkterna.  
 
Om en livslängdsprovning genomförs på en separator finns risken att delar i separatorn 
havererar före utloppet. En komplett separator kostar även mycket och binder stora 
kapital under en livslängdsprovning.  Provningen tar ofta lång tid, speciellt om flera 
provningar med olika utloppsinställningar ska genomförs. Flera testriggar som körs 
parallellt med olika utlopp kan bespara mycket tid och kostnad.  
 
För att utveckla en mer rapid prototype anpassad testrigg är det framförallt kraven på 
säkerhet och provningstiden som testriggen måste uppfylla.  
.   

9 Resultat - förstudie 
 
Provmetoder som beskrivits ovan har inte funnits dokumenterade. Därför gick en stor del 
av förstudien åt att identifiera vilka provmetoder som är intressanta att tillämpa på 
utloppet. Intressanta och tillämpbara provmetoder för utloppet ligger till grund för 
testriggens  kravspecifikationen. 
 
 
Nedan listas praktiska fördelar med testrigg: 
 

• Tidsvinst 
Varje provning enligt nuvarande rutiner kräver att en komplett separator, en ledig 
provplats och en provningstekniker finns tillgänglig. Sedan tillkommer arbete för 
montering samt planering av provning.  Alla dessa förutsättningar är kräver att 
provningen planeras in i förväg. En testrigg skulle minska monteringsarbetet och 
reducera väntetiderna. Om det fanns en testrigg som konstruktörerna kunde 
använda själva utan laboratoriepersonal skulle beroendet av lediga 
provningstekniker minska. Dessutom uppmuntrar detta till att flera spontana idéer 
kan testas. Idéer som annars skulle prioriteras bort med anledning på bristen av 
lediga provningstekniker.    
Under provning på komplett separator går tid förlorad när kulan med sitt 
tröghetsmoment accelereras upp till driftvarvtal och den ska varvas ner efter 
provning.    
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• Utvecklingsprojekt  
Utvecklingsprojekt kan kortas genom att genomföra provningar parallellt med 
flera testriggar. I testriggar kan även modulen prototyptestas och verifieras 
tidigare i utvecklingsprocessen. En testrigg för varje modul skulle innebära att 
projektplaneringen inte är lika beroende av provning. Varje modul kan utvecklas 
parallellt utan inbördes beroende och således minska den totala tiden för projektet. 
Idag är exempelvis utloppsprovningen beroende av tillgängligheten av en 
komplett separator. Därför styrs projektplanering av vilka delar som kan verifieras 
på befintliga separatorer och vilken ordning delarna kan testas i (Nylen, 2007).  
 

 
• Säkerhet  

Kulans tröghetsmoment och varvtal innebär stor energi som vid haveri kan orsaka 
stor skada. Delar kan slitas loss och innebär stor fara för de närvarande. Provning 
av mindre hållfasta plastdetaljer, prototyper, defekta delar och kritiska driftfall är 
lämpligast att genomföra på en testrigg utan kula. Vid behov av nödstopp är 
bromstiden lång med anledning av kulans stora rörelseenergi.  
 

 
• Prototypprovning 

Prototypprovningen kan ske utan beroende av en tillgänglig separator som passar 
gränssnitten. En testrigg öppnar även för möjligheten att testa utloppskoncept som 
saknar kompatibilitet mot befintliga separatorer. Flera delar i plast kan även 
provas i testrigg.   

 
 

• Isolera utloppet 
Felaktig montering, inställningar och nya delar kan påverka resultatet och minska 
repeterbarheten på en komplett separator. Utloppsprovningar där felkällor som 
läckage och obekanta effektbidrag konstaterats, se figur 17, gör resultaten 
tvivelaktiga. Därför är det intressant att isolera utloppet från yttre påverkan av den 
resterande separatorn.  
 



 48 

 
 

Figur 17 Exempel på provningar med obekanta felkällor 
 

Exempelvis är livslängdsprovning en provning som är lämplig att genomföra i 
testrigg. Delar i separatorn kan haverera tidigare och slitage kan påverka 
driftförhållandena. 
Livslängdsprovningar är tidkrävande och om en livslängdprovning avser att 
jämföra två olika utloppsinställningar bör de köras parallellt. Dock är det kostsamt 
att låta flera kompletta separatorer köra livslängdsprovningar parallellt.  

 
• Kostnad 

Separatorn är dyr och när den istället för att säljas används för provning binds 
kapital. Det är framförallt kulan som står för den större delen av kostnaden. 
Kostnader tillkommer även i form av slitage, speciellt under kritiska driftfall, och 
reparation samt upptagande av plats. En testrigg kan tillverkas billigare och binder 
inte lika stora kapital.  

 
• Nya parametrar 

Testriggar kan göra det möjligt att mäta nya parametrar som annars är 
svåråtkomliga på komplett separator. Det ökar kunskapen om utloppet och 
möjligheter till optimering. Det är även intressant att visuellt betrakta hur flöden 
beter sig. I en testrigg underlättas det med enklare konstruktioner och transparent 
material, som plexiglas. 

 
• Åtkomligheten.  

Utloppet sitter överst på separatorn vilket innebär ansträngande arbetsförhållande 
för montören.  

 
Det har framkommit att separatorn kan ses som mycket sammanbyggd enhet och har ett 
komplext samspel mellan olika delar som påverkar flöde och rörelser. Okända faktorer 
som påverkar är svåra att simulera i en testrigg till 100%. Även om resultaten inte är helt 
jämförbara med reella driftdata, kan resultaten dock ge tillräcklig med information för att 
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fungera som verifierande beslutsunderlag. Modulerna kommer alltid att behöva sluttestas 
på separatorn.    
 
Om fördelarna med separat testbarheten ska gå att utnyttjas fullt ut i montering är 
separatmontering av utloppet en stor fördel. Då kan utloppet funktionstestas och monteras 
vid sidan om under den slutliga monteringen. En testrigg skulle kunna användas vid 
utvecklingen av ett sådant utlopp.  
 

9.1 Slutsats 
 
Det har framkommit under studiens gång att de huvudsakliga fördelarna med testrigg är 
säkerheten och den allt mer ökande användningen av plastprototyper. Men även tidsvinst 
och ökad repeterbarhet är också stora fördelar. Ur ett provmetodperspektiv kan flera 
provningar enklare genomföras på testrigg och data från annars svåråtkomliga  
parametrar kan erhållas.  
  
Jag bedömer att det bör finnas en testrigg med permanent provplats för utloppsmodulen. 
Denna plats kan utgöra en grund för att öka kunskapen,  och förbättra utloppen.  
 

9.2 Rekommendation till vidareutveckling   
 
I kap. 9 gavs ett förslag på en ny provmetod för mätning av de mekaniska tätningarnas 
täthet. Provmetoden skulle kunna tillämpas på Alfa Lavals hermetiska 2-fas separatorer 
för provning innan leverans. Den skulle även kunna användas för att verifiera separatorn 
innan provningar med utvecklings syfte. Provmetoden är både snabbare och pålitligare än 
Alfa Lavals läckagemätningsmetod.  
Då hermetiska separatorer ska vara lufttäta skulle täthetsprovningen även kunna tillämpas 
på hela separatorn.  Läckage har påverkat provningar och är svåra att upptäcka. 
Instrument från Noleak har bokats för att provas på separatorer. Instrumenten kommer 
dock att finnas tillgängliga först efter examensarbetets slut.     
 
 
Kavitationspunkten kan förskjutas genom följande ändringar: minska utloppspumpens 
behov av tillrinningstrycket NPSHr, reducera separatorkulans tryckfall eller att sänka 
temperaturen på processmediet, se graf 9 Under studien upptäcktes att pumpkurvorna 
endast mäts upp med rumstempererade processmedium.  
 
Intressanta frågor:  

• Hur påverkas kavitationspunkterna av temperaturskillnaderna? 
• Kaviterar processmediet med CIP-vätska? 
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10 Krav 
 
Efter att ha analyserat de viktigaste provningsmetoderna fortsatte arbetet med att 
komplettera bruttokravlistan som togs fram efter intervjuerna. Svårigheten med att 
upprätta en kravspecifikation är att varje provmetod ställer individuella krav på 
testriggen. Därför upprättas en kravspecifikation för varje provningsmetod. Syftet med 
examensarbetet är att öka separata testbarheten. Däremot behöver arbetet inte 
nödvändigtvis resultera i en universell lösning som klarar av alla provmetoder. Att 
använda två eller flera olika testriggar kan vara lämpligare.  
 
Först togs ett antal koncept fram genom kreativa metoder. Därefter valdes i samråd med 
personer med lämpliga kunskaper de koncept  ut som bedömdes vara mest intressanta för 
vidareutveckling.    
 
Vad som insågs tidigt var problemet med att hitta en lämplig metod att utvärdera 
provmetodernas krav på en testrigg. Det konstaterades att varje provmetod både ställer 
grundläggande och generella krav på en testrigg. Kraven delas därför in i två grupper, 
grundläggande och generella.  
 

10.1 Grundläggande krav 
 
För att strukturera arbetet med provmetodernas krav genomfördes en enkel analys av 
provmetodernas grundläggande krav. Först identifierades utloppets transfer och fysiska 
gränssnitt, se figur 18, Sedan undersöktes vilka av gränssnitten varje provmetod kräver 
för att vara tillämpbara på testriggen. Dessa krav är de grundläggande för varje 
provmetod.   
 
Alla provmetoder kräver inte att testriggen uppfyller alla de grundläggande kraven. 
Exempelvis kräver inte alla provmetoder ett processmediumflöde. I en tabell ställdes alla 
provmetoder upp med de grundläggande kraven, se BILAGA 2. Tabellen utnyttjades 
sedan till att undersöka vilka provmetoder som kan kombineras i samma testrigg.  
 
Nedan illustreras de gränssnitt som identifierats: 
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Figur 18 Identifierbara gränssnitt 
 
Fysiskt gränssnitt: 
1. Gränssnitt  
 
Transfer gränssnitt:  
2. Flöde, process medium   
3. Tryckhöjning, process medium  
4. Rotation   
5. Flöde, kylvatten 
6. Flöde, kylvatten  
 

10.2 Generella krav  
 
Förutom de grundläggande kraven ställs även generella krav på testriggen. Dessa krav 
bygger på intervjuer och egna observationer.  
 
Funktionskrav: 
 

• God repeterbarhet 
En robust konstruktion, samma förutsättningar inför varje provning. 
Beskrivningar av hur provningarna ska genomföras.  

1. 1. 1. 1. 

4. 

2. 

5. 

6. 3. 
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• Flexibilitet  

Utrustningen ska gå att använda i både tillverknings- och labmiljö.  
 

• Anpassad för rapid prototyping  
Hög säkerhet vid prototypprovning av plastdetaljer. Minska tiden för provning.  

 
• Processmedium 

Vatten som processmedium.  
 

• Kompatibilitet  
Det ska vara möjligt att använda testriggen för mindre separatorstorlekar.  

 
• Flöde  

Flödet kan variera från 30 m3/h upp till 90 m3/h. 
 

• Lågt tryckfall före utloppet 
För att renodla pumpkurvorna krävs ett lågt tryckfall före utloppet. 

 
Handhavande krav: 
 

• Enkel att använda 
Handhavarbeskrivning och föreskrift för testriggen som beskriver alla 
provningarna. Enklare monteringsarbete och bättre arbetsförhållanden.  

 
• Ergonomisk 

Enkelt att genomföra provningar. Utloppet ska vara tillgängligt och i höjd med 
provaren. 

 
• Provtid 

Tester ska gå snabbt att utföra så att flera utlopp kan testas på kort tid. Enkel 
montering och snabbare start och stopp.  

 
• Hög säkerhet 

Provning med plastdetaljer från rapid prototyping skall inte behöva köras i 
sprängcell. 

 
Konstruktions krav: 
 

• Låg helhetskostnad  
Använda många befintliga delar. 

 
• Kompatibilitet 

Kompatibel med 1- och 2-fas utlopp. 
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11 Koncept förslag  
 
Under hela förstudien arbetades flera olika koncept fram. De koncept som presenteras i 
rapporten är endast principskisser av hur testriggen ska fungera. Det kringliggande 
systemet presenteras inte.  

11.1 Koncept 1 och 2  
 
Koncept 1 och 2 uppfyller samma krav. Skillnaden är att koncept 2 ger ett lägre tryckfall 
före utloppspumpen. Testriggen bygger på samma princip som separatorn men utan kula 
och med ett lägre tryckfall. 
 
Nackdelen med koncept 1 är att processmediet släpps ut på en större radie än vid koncept 
2. Det innebär ett högre tryckfall, ett större effektbehov och en större säkerhetsrisk.  
Koncept 2 är en modifierad version av koncept 1 med en permanent modifierad 
utloppsaxeltapp för 1-fas och 2-fas utlopp. Testriggen drivs med elmotor och 
remtransmission. Två kullager stabiliserar utloppstappen.  
 
 

 
Figur 19 Koncept 1 
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Figur 20 Koncept 2 med modifierad axeltapp 

 
 
 
 
 
 
Fördelar: 
Enkel konstruktion. Många befintliga delar som inloppstätningarna.  
Stor sannolikhet att fungera. 
Kan användas till alla provmetoder.  
Ingen kula = större säkerhet. 
Låga tryckförluster innan utloppet.  
 
Nackdelar: 
Effektbidrag från inloppstätning. 
Större tryckfall med koncept 1. 
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11.2  Koncept 3 
 
Koncept 3 är förmodligen de mest innovativa lösningen. Motorn driver utloppspumpen 
ovanifrån igenom topplocket. Lösningen kräver ett modifierat lock upptill med tätning för 
motoraxeln. Utloppet sänks ner i en behållare och suger upp processmediet. Troligtvis 
måste processmediet matas med ett tryck till utloppets inlopp.  
 
 
 

 
Figur 21 Koncept 3 

 
Fördelar: 
Kan genomföra alla provningar utom de som avser den undre mekaniska tätningen  
Ingen kula = liten säkerhets risk. 
Låga tryckförluster fram till utloppspumpen.  
Kompakt lösning 
 
Nackdelar: 
Osäkert att lösningen fungerar.  
Locket måste konstrueras om. Förmodligen med en mekanisk tätning.  
Processmediet roterar normalt före utloppspumpen.  
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11.3  Koncept 4 
 
Denna lösning är anpassad för att prova den mellanliggande delens mekaniska tätningar. 
Tre mellanliggande delar monteras i serie. Mellan dessa monteras två vattenfyllda 
trycksatta behållare. En termostat reglerar temperaturen i behållarna. På ee yttre 
mellanliggande delarna testas den undre och övre tätningen. På den mittersta 
mellanliggande delen testas båda tätningarna. Annordningen drivs av en motor med en 
axel som löper igenom konstruktionen som de mekaniska tätningarna monteras på.  
 
 
 

 
 

Figur 22 Koncept 4 
 
Fördelar: 
Enkel konstruktion. 
Bra testrigg för mekaniska tätningar. Läckage mätning, temperatur mätningar och 
livslängdsprovning är exempel på provningar.  
Ingen kula = liten säkerhets risk. 
Kompakt lösning. 
 
Nackdelar: 
Går endast att genomföra tätnings provningar. 
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11.4 Koncept 5 
 
Detta koncept verifierar de mekaniska tätningars täthet separat. Iden kommer från  ITT 
Flygt som mäter luftläckage från de mekaniska tätningarna i leveransprovningen. 
Tätkontrollinstrumentet och metoden beskrivs  i kapitel 7.2.2. 
 

 
Figur 23 Tätkontrollinstrumentet från Nolek 

 
 

11.5  Val av koncept  
 
I samråd med Acksel Kristensen, med lång erfarenhet av provning, valdes koncept 1 ut 
för vidare utveckling. Koncept 1 uppfyller alla de grundläggande kraven, de flesta 
generella kraven, se BILAGA 3, och är det mest pålitliga konceptet. Konceptet bedöms 
vara en enkel lösning med många tillgängliga komponenter. Den är också behäftad med 
några svagheter som måste beaktas, se konceptmatrisen, BILAGA 2. Den löser dock de 
mest relevanta kraven på en acceptabel nivå. Koncept 2 uppfyller nästan fler krav än 
koncept 1 vad gäller provmetoder. Dock måste själva utloppet modifieras om testriggen 
ska vara kompatibelt med utloppet. Koncept 1 kan enkelt om modifieras till  koncept 2 
om så skulle önskas.  Koncept 3:s funktionalitet anses vara behäftad med för stor 
osäkerhet. 
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12 Vidareutveckling av koncept 1 
 
Konceptet kräver inloppstätningar, en axeltapp, kullager, motordrift och transmission. 
Denna anordning överensstämmer med en separators maskinunderdel, se figur 26. Att 
använda maskinunderdelen innebär flera fördelar; känd teknik, robust konstruktion och 
befintliga komponenter. Spindeln som leder processmediet upp i separatorn behöver 
modifieras för att passa utloppets gränssnitt och en ny huv behöver konstrueras.  Det nya 
konceptet visas nedan i figur 24. 
 
 

 
 

Figur 24 Proportioner. De grå strecken i bakgrunder illustrerar separatorns verkliga 
storlek i förhållande till testriggen. Endast huvdelen visas i genomskärning. 

 

12.1 Beskrivning av koncept 
 
Nedan presenteras de ingående delarna mer i detalj. Testriggen delas in i fyra block 
maskinunderdel, huv, kona och utlopp, se figur 25.  
 

1500 

1385 
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Figur 25 Fyra block, 1. utlopp, 2. huv, 3. kona, 4. maskinunderdel 
 
 
 

 
 

12.1.1 Testriggens maskinunderdel                 

 
Testriggens maskinunderdel tas från en PX918 som är en föregångare till Bellman II. 
Maskinunderdel är mycket lik den maskinunderdel som Bellman II använder. Nedan  i 
figur 26 följer en beskrivning av maskinunderdelens ingående delar. 
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Figur 26 Genomskärning av PX918:s maskinunderdel 

 
 

 
Motorn (1) roterar den avkortade spindeln (5) via en flexibel koppling (2) och en 
snäckväxel (6, 7). Snäckväxelns utväxling ökar spindelns varvtal i förhållande till 
motorns varvtal.  
Det övre kullagret (4) på spindeln (5) är monterat med gummidämpare för att minska 
kraften på kullagren och minska transmissionen av vibrationer från kulan till 
maskinunderdelen. 
 
Snäckväxeln (6, 7) roterar i smörjolja. Kullagren och snäckväxelns axel smörjs genom 
stänk som uppstår av det roterande snäckväxelhjulet. Smörjoljan kyls med en kylspiral 
(8) som är installerat i växelhuset (SK-06-0001).  
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Figur 27 Frekvensstyrd motor 
 
Testriggen är direktdriven av en trefas elmotor. Motorn kan köras med olika 
varvtalgenom matning med en frekvensomriktare. Motorn har en effekt på ungefär 35 
kW. Effekten är tillräcklig för att driva en separator med kula och bör därför vara 
tillräcklig för testriggen.  
 
 
 
 
 

12.1.2 Inloppshus 

 
Under maskinunderdelen sitter inloppet där 
processmediet (201) strömmar in. Sedan leds 
processmediet genom spindeln och upp till utloppet.  
 
I inloppshuset möter den roterande spindeln det icke 
roterande inloppshuset (3, 18) med en mekanisk tätning. 
Den mekaniska tätningen gör testriggen helhermetisk 
genom en roterande(8) och en stationär(14) ring.  
 
När testriggen roterar utan processmedium måste 
tätningarna kylas och smörjas med kylvätska (615, 616) 
(SK-06-0001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 28 Inloppshuset  



 62 

 
 

 
 

12.1.3 Kona 

 
En kona monteras på spindeln för att möta utloppets gränssnitt, medbringa processmediet 
och sprida ut processmediet mot utloppet. 
 
 
 
 

 
Figur 29 Konans position 

 
 
Konan (1) är en modifierad och spegelvänd rotorhållare (2). På detta sätt fås ett gränssnitt 
som passar rotorhållare. Konan och rotorhållaren kan pressas ihop av ett spännförband 
som saknas i figur 29. Konan spänns fast i spindeln med ett spännförband (3) som dras åt 
med skruvar. Konan fungerar som en som adapter och kan enkelt bytas ut för att passa 
flera gränssnitt.  
 
Processmediet flödar från spindeln ut i konan och sprids ut mot utloppets inlopp. Det 
medbringas av konans vingar (4) och får då samma hastighet som testriggens 
periferihastighet. Huven (5) skyddar roterande delar från omgivningen.   
  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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12.1.4 Huv 

 
Huven kapslar in de mellanliggande roterande delarna och fungerar som säkerhetsskydd.   
 
 
 
 

 
 

Figur 30 Konan som CAD modell 
 
Huvens övre fäst punkt passar utloppets yttre gränssnitt och den undre delen skruvas fast 
i maskinunderdelen.  
 

 

12.1.5 Utlopp 

 
Testriggen är anpassad för 2-fas och 1-fas utlopp i Bellman II storlek. Med enkla 
modifikationer ska testriggen även vara kompatibel med flera storlekar. I figur 31 nedan 
visas ett monterat 1-fas och 2-fas utlopp.  
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Figur 31 2-fas utlopp samt 1-fas utlopp monterat på testriggen 

 
 
Processmediet leds upp till utloppet via konan, se BILAGA 4. Tryckfallet kommer att 
minska fram till utloppet i förhållande till tryckfallet genom en separatorkula och 
pumpkurvan kommer att vara mer renodlad, se graf 11. Tryckfallet är dessutom enklare 
att beräkna för testriggen än för separatorn (Moberg, 2007).   
 
 

 
Graf 11 Skillnaden mellan pumpkurvor för separatorn och testriggen 

 
 
Med ett 2-fas utlopp regleras lättfasutloppets och tungfasutloppets flöde med mottryck. 
90 % av totala flödet går igenom tungfasutloppet och 10% av totala flödet går igenom 
lättfasutloppet. 
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12.1.6 Matarpump 

 
För att tillföra ett flöde samt tryck till testriggens inlopp används en frekvensstyrd 
centrifugalpump som är placerad i nivå med vattentanken. Vattentanken är belägen ca 3 
meter under testriggen.  
 

12.1.7 Konceptmatris  

 
För att få en överblick över konceptets för- och nackdelar upprättades en matris där 
konceptet bedöms mot de önskvärda kriterierna från förstudien, se BILAGA 2. 
Konceptmatrisen är utformad så att kraven kan bedöms efter en skala 1-5. Konceptet 
anses inte uppfylla kravet om bedömningen är 1-2, uppfyller kravet om bedömningen är 3 
och uppfyller kravet väl om bedömningen är 4-5.  
 

12.1.8 Kostnadskalkyl 

 
Kostnadskalkylen för testriggen är approximativ och bygger på tillverkningskostnaden 
för Alfa Laval.  
 
 
Del  Tillverkningskostnad Kommentar 
Maskinunderdel  92 000 SEK Standard komponenter 
Elmotor 25 000 SEK Standard komponent 
Huv ca 9000 SEK Prototyp tillverkning 
Kona ca 5000 SEK Modifierad standard komponent 
Klämkopplingar  ca 2000 SEK Standard komponent 
      
Totalt ca 133 000 SEK  

Tabell 3 Ungefärlig kostnad för testriggens ingående delar 
 
 
Kostnaden för testriggen kommer att vara ungefär 133 000 SEK (Nilsson, 2007). I 
jämförelse kostar kulan 640 000 SEK, cyklonen 18 000 SEK och huven runt kulan 
130 000 SEK. Totalt kan kostnaden reducerats med 788 000 SEK med användning av 
testriggen. Dock kan en separator säljas vidare efter provning, men under långa 
provperioder binds stora kapital.  
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13 Diskussion och slutsatser   
 
Examensarbetet har till stor del handlat om hitta en lämplig metod för utvecklingen av 
testriggen och kartläggning av tillämpbara provmetoder. Modularisering och separat 
testbarhet är relativt nya begrepp inom Alfa Laval’s organisation och de första 
utloppsmodulerna är fortfarande under utveckling. Det har saknats ett tydligt behov av 
separat testbarhet för utloppet och ett konkret problem att lösa. Därför var det viktigt att 
belysa alla fördelar med separat testbarhet för att använda dessa som argument för en 
testriggen.  
 
I arbetet togs ett underlag fram för en dokumentation över provmetoder för 
utloppsmodulen. När separatorn delas in i moduler och gränssnitt bör tillämpbara 
provmetoder och parametrar bestämmas. Viktigt är att definiera syftet med provmetoden, 
vilka parametrar som är intressanta och hur provresultaten ska dokumenteras för 
framtiden. Provresultaten kommer då ge viktig information och öka kunskapen om varje 
enskild modul.  
 
Då provmetoderna ställer olika krav på testriggen låg analysen av provmetoder till grund 
för utvecklingen av testriggen i detta projekt. Jag rekommenderar metoden som använts 
för fortsatt arbete med att öka den separata testbarheten på modulnivå. Nedan ges en 
kortfattad beskrivning av metoden: 
 

• Funktionsanalys av modul  
 

• Intervjuer bland anställda med kompetensområde av betydelse för modulen 
 

• Analys av intressanta provmetoder och mätbara parametrar  
 

• Ställa upp en kravspecifikation över alla krav från intervjuer och 
provmetoder  

 
• Konceptgenerering 

 
Separatorn betraktad som en enhet är mycket komplex. Komplexiteten leder till 
svårigheter att särskilja utveckling mellan utloppsmodulen och andra moduler i 
provresultatet. Samverkan mellan moduler är naturligtvis viktigt, men vid optimering av 
utloppsmodulen är det endast renodlade data från utloppet som är intressant.  
 
Ur säkerhetssynpunkt är testriggen som har utvecklats säkrare och mer lämpad för 
prototypprovningar med plastdetaljer. Utan kula kan testriggen vid ett haveri stoppas 
snabbare vilket gör den säkrare. Andra fördelar med testriggen:   
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• Reducerat tryckfall innan utloppet ger ett mer renodlat resultat 
 

• Snabbare att genomföra provningar på. Kortare accelerations- och stopptid.  
 

• Enklare att använd, mindre monteringsarbete 
 

• Testriggen är kompatibel mot flera storlekar av utlopp med adapter 
 
Systematiska provningar bör genomföras på utloppet i testriggen. Resultatet bör 
dokumenteras så att det i framtiden kan jämföras med tidigare resultat och mot andra 
modellers utlopp. Ett mer renodlat provresultat innebär fördelaktigare förutsättningar för 
utvecklingen av utloppspumpen och de mekaniska tätningarna.  
 
Om testbarheten ska gå att utnyttja i montering är separatmontering av utloppet en stor 
fördel. Då kan utloppet funktionstestas och monteras vid sidan om under den slutliga 
monteringen. En testrigg skulle kunna användas vid utvecklingen av ett sådant utlopp.  
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BILAGA 1 
 

 
Tabell 4 Utloppets viktigaste egenskaper enligt respondenterna 
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Tabell 5 Största problemen med utloppet enligt respondenterna 
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Tabell 6 Största problemen med utloppet enligt respondenterna 
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BILAGA 2 
  

KRAV Förklaring 
Uppfyller 
kravet 1-5 Parametrar Kommentar 

Gränssnitt     

Fysiskt gränssnitt 
Icke roterande och 
roterande gränssnitt 

5   

Flöde <90 m3 /h 5   

Tryck ca 1-5 bar 5   

Varvtal <5200 rpm 5   

Kylvatten ca 60 l/h 5   

Funktions krav         

Repeterbarhet  

Utförda tester skall 
gå att jämföra med 
varandra. Robust och 
samma 
förutsättningar vid 
varje provning. 

5  

Med testriggen 
används samma 
utrustning vid 
varje provnings 
tillfälle. Kulans 
tryckfall kan 
variera.  

Flexibilitet 
Användas i 
tillverknings och 
labmiljö. 

3  

Testriggen är 
tänkt som en 
permanent 
testrigg med 
permanent plats. 
Framtagen i 
första hand mot 
utveckling. 

Provtid 

Provtiden ska 
minskas(uppstart och 
stopptid, montering, 
etc) 

4  

Utan kula 
minskar tiden för 
uppvarvning och 
stopp.  
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Processmedium 
Vatten som 
provmedium  5   

Kompatibilitet 

Huvudsakligen för 
Bellman II med 
möjlighet till 
kompatibilitet mot 
andra storlekar och 
nya gränssnitt. 

4  

Uppfyller kravet 
genom 
användning av 
adapter.  

Simulering  

Testriggen ska testa 
utloppet så 
verklighetstroget 
som möjligt. 

4  

Testriggen bör ge 
en 
verklighetstrogen 
simulering  

Tryck 
Trycket före utloppet 
är känt 

3  

Trycket kan 
beräknas med 
större 
noggrannhet. 
Kulan är mer 
komplex som 
ökar osäkerheten.  

Handhavande krav         

Ergonomi 
Enklare 
monteringsarbete 
och lättillgängligt  

4  

Utloppet sitter 
nästan 1 m lägre 
och ingen kula 
behöver 
monteras.  

Montering 
Enkel och snabb 
montering. Få 
ingående delar.  

4  

Med permanent 
testrigg behöver 
endast utloppet 
monteras och 
eventuell adapter. 

Föreskrifter 

Provningsföreskrifter 
som beskriver hur 
provningarna 
genomförs.  

5  
Bör göras för alla 
varianter av 
provningar.  

Säkerhet 

Eliminera 
personskaderisk vid 
prototyp- och 
plastdetaljprovning. 
Undvik användning i 
sprängcellen.  

4  

Utan kulan ökar 
säkerheten 
väsentligt. Inga 
stora vridmoment 
som kan vrida 
sönder utloppet.  
 



 76 

Konstruktion krav         

Låg kostnad 
Använda befintliga 
delar. 

4  
Många befintliga 
delar 

Kompatibilitet 
Enkelt att byta från 
en utloppsmodell till 
en annan. 

4  

Med 
klämkopplingar 
kan adapters 
bytas ut. 

Montering 
Okomplicerad 
konstruktion. 

3   

Mätningar         

Pumpkurvor  4 

varvtal, 
inloppstryck, 
utloppstryck, 
flöde 

Pumpkurvorna 
blir mer 
"renodlade" utan 
tryckfall från 
kulan. I 2-fas 
fallet regleras 
flödet genom lätt 
och tung fas 
utloppet med 
mottryck som på 
en färdigbyggd 
separator. Enda 
problemet är att 
förhållandet 
mellan tung och 
lättfas tryckfallet 
är annurlunda. En 
uppdelning 10%-
90% i testriggen 
kan motsvara 
något annat i en 
färdigbyggd 
separator.  

Kapacitetsdiagram 
endast utloppspump  

 4 

varvtal, 
inloppstryck, 
utloppstryck, 
flöde 

se ovan 
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Effektkurva  3 

inloppstryck, 
flöde, 
mekaniskeffe
kt, varvtal 

Motoreffekten 
sammansätts av 
transmissioner, 
acceleration av 
processmediet 
samt utloppet.  
Effekten från 
utloppet blir mer 
renodlad än för 
en färdigbyggd 
separator där 
kulan ger effekt 
bidrag.  

NPSHr kurva  3 

inloppstryck, 
utloppstryck, 
tryckfall 
spindel, 
flöde  

Enklare att 
beräkna tryckfall 
fram till utloppet. 
Om tryckfallet är 
känt kan NPSHr- 
kurvan räknas ut.  

Verkningsgrad  3 

hydraliska 
effekten, 
mekaniska 
effekten 

För att öka 
verkningsgraden 
ska den 
mekaniska 
effekten från 
motorn minska 
samtidigt som 
trycket är 
konstant eller 
ökar vid ett 
konstant flöde.  

Läckagetest övre 
tätning 

 4  
Samma som för 
en komplett 
separator.  

Läckagetest undre 
tätning 

 4  

Testriggen kan 
byggas så att 
läckage från 
undre tätningen 
enklare kan 
upptäckas.   

Temperaturförändring 
övre  

 5  
Samma som för 
en komplett 
separator. 

Temperaturförändring 
undre  

 1  

Det går inte att 
komma åt att 
mäta på den 
undre tätningen. 
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Värmeffekt med 
processflöde 

 5  
Samma som för 
en komplett 
separator. 

Värmeffekt utan 
processflöde 

 5  
Samma som för 
en komplett 
separator. 

Reducerad kylning  4  

Samma som för 
en komplett 
separator.Dock är 
säkerheten högre 
med testriggen.  

Felaktiga 
höjdinställningar  5  

Säkerheten ökas 
väsentligt med 
testrigg. Billigare 
med testrigg då 
färre delar 
riskerar att 
skadas. 

Felmotage  4  Samma som ovan 

Defekta delar   4  Samma som ovan 

Erosiva medium  1  Samma som ovan 

Livslängdsprovning  4  

Billigare än med 
färdigbyggd 
separator. Kulan 
är så pass dyr att 
en 
livslängsprovning 
blir kostsam.  

Plastdetaljer  4  

Säkerheten ökas 
väsentligt med 
testrigg. Billigare 
med testrigg då 
färre delar 
riskerar att 
skadas. 

Tabell 7 Konceptmatris för koncept 1 
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BILAGA 3 
Krav matris för provmetoder 

Provmetod  
Krav på 
gränssnitt 

Kan genomföras 
på separator 

Riskbedömning Lämplig som 
slutprovning 

Pumpkurvor 1, 2, 3, 4, 5, 6  ja låg nej 
Kapacitetsdiagram endast 
utloppspump  1, 2, 3, 4, 5, 6  nej låg nej 

Effektkurva 1, 2, 3, 4, 5, 6 nej låg nej 

NPSHr kurva 1, 2, 3, 4, 5, 6 nej låg nej 

Verkningsgrad 1, 2, 3, 4, 5, 6 nej låg nej 

Läckagetest övre tätning 1, 3, 4 ja låg ja 

Läckagetest undre tätning 1, 3, 4 nej låg ja 

Täthetsprovning 1 ja låg ja 

Temperaturförändring övre  1,  4, 5, 6 ja låg ja 

Temperaturförändring undre  1,  4, 5, 6 nej låg ja 
Värmeffekt med 
processflöde 1, 2, 3, 4,  5, 6 ja låg nej 
Värmeffekt utan 
processflöde 1, 4,  5, 6 ja låg nej 

Reducerad kylning 1, 4, 5, 6 ja medel nej 

Felaktiga höjdinställningar (2), (3), 4, 5, 6 ja medel nej 

Felmotage 
1, (2), (3), 4, 5, 
6 ja hög nej 

Defekta delar  
1, (2), (3), 4, 5, 
6 ja hög nej 

Erosiva medium 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja medel nej 

Livslängdsprovning 
1, (2),( 3), 4, 5, 
6 ja medel nej 

Plastdetaljer 
1, (2), (3), 4, 5, 
6 ja medel nej 

Ljudkaraktär 
1, (2),( 3), 4, 5, 
6 nej låg ja 

Vibrationer 
1, (2),( 3), 4, 5, 
6 nej låg Ja 

Tabell 8 Kravmatris för provmetoder 
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BILAGA 4 
 
 
 
 

 
 

Figur 32  Processmediets väg genom testriggen 
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BILAGA 5 
 

 
Figur 33 Tesrigg i genomskärning, 1-fas utlopp 

 
Figur 34 Tesrigg med 2-fas utlopp 


