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Sammanfattning 
Uppgiften var att konstruera och tillverka en dränkbar Wobblerpump vilket är en 
deplacemenstpump som fungerar med vobblande skiva principen. Wobblerpumpen är tänkt att 
användas som avloppsvattenpump för mindre hushåll alternativt som dräneringspump i miljöer 
där små flöden och höga tryck krävs. För dessa ändamål tillhandahåller ITT Flygt en skruvpump, 
PC-Grinder 3068. Hydrauldelen till PC-Grinder tillverkas av en underleverantör. Därför vill ITT 
Flygt undersöka ett alternativ till skruvpumpen, en komplett pump som de själva kan tillverka. 
Därav är kraven för wobblerpumpen liknande de som för PC-Grinder 3068. Enligt 
kravspecifikationen skall wobblerpumpen klara ett flöde på 60 l/min, en tryckhöjd på 40 m, även 
kunna pumpa förorenat vatten samt passa till drivdelen på en befintlig Flygtpump, Länspump 
2610. För att klara av att pumpa förorenat vatten behöver en grinder konstrueras som maler ner 
partiklar och fibrer. 
 
Varvtalet för wobblerpumpen beräknades för en 4-polig elmotor. Vid provning användes dock en 
2-polig elmotor. Därför behövde varvtalet minskas med en frekvensomvandlare (VFD). 
Nackdelarna med att minska nätfrekvensen är bl.a. att värmeförlusterna i elmotorn ökar och att 
motorns uteffekt minskar. Testresultatet vid 25 Hz ger wobblerpumpen ett högsta flöde på ca 42 
l/min och maximala uppmätta tryckhöjden var 30 m. Vid 30 m tryckhöjd levererade pumpen 
endast 9 l/min. Kravspecifikationen nås inte då läckagen i konstruktionen är alltför stora men då 
wobblerpumpen är en första prototyp kan den förbättras avsevärt. I jämförelse med PC-grinder 
3068 ger wobblerpumpen upp till 15 % bättre verkningsgrad inom vissa driftsområden. 
Grindern, som har samma vobblingsrörelse som pumphjulet, använder sig av en unik 
malningsprincip. Konstruktionen av grindern ledde fram till en patentansökan. Grinderproverna 
visade att principen fungerar, grindern klarade att mala ned fibrer som wettextrasor och 
toalettpapper utan att sätta igen pumpen. 
 
Vidareutveckling kan göra wobblerpumpen till ett bra alternativ till PC-grinder 3068. Förutom 
att wobblerpumpen har en bättre verkningsgrad kan den eventuellt vara billigare att tillverka än 
PC-grinder 3068. 
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Abstract 
The task was to design and manufacture a submersible displacement pump working with the 
wobble plate principle. The main task for the Wobble plate pump is to be used as a sewage pump 
for smaller households or dewatering pump in environments where small flows and high 
pressures are acquired. For these purposes ITT Flygt sell a screw pump, PC-Grinder 3068. The 
hydraulic part of the PC-Grinder is manufactured by a subcontractor. Therefore ITT Flygt wants 
to evaluate an alternative to their screwpump PC-Grinder, which can be entirely manufactured 
by them self. The specifications of the Wobble plate pump are supposed to match the 
specifications for PC-Grinder. The demands are that the Wobble plate pump is supposed to 
deliver a flow of 60 l/min, produce a head of 40 m, be able to function even if the water is 
contaminated by fibres and particles and share the same drivetrain as the existing dewatering 
pump 2610, produced by ITT Flygt. To match the demands in dirty water with particles and 
fibres requires a new grinder to be designed and constructed.  
 
The rotation speed for the Wobble plate pump was computed for a 4-pole electric motor but 
during testing a 2-pole electric motor was used. Therefore the rotation speed had to be decreased 
by using a variable frequency drive (VFD). The disadvantage of decreasing the frequency is that 
the heat losses in the engine increases and the engine shaftpower decreases. The result when 
running the Wobble plate pump with 25 Hz electric frequency is a maximum flow of about 42 
l/min. The maximal measured head was 30 m but then the flow was as low as 9 l/min. The 
demands are not met because of the large leakages in the construction, but due to that the 
Wobble plate pump is just a first prototype, it can still be improved. Compared to PC-grinder 
3068 the Wobble plate pump shows up to 15 % better efficiency. The grinder, which wobbles 
just like the wobble plate, has a unique grinding principle. This grinder design led to a patent 
application. The grinder test results proved that the grinding principle works and the grinder 
managed to grind fibres like wettex rags and toilet paper without clogging the pump. 
    
Further development of the Wobble plate pump can make it a good alternative to the PC-
Grinder. In addition to better efficiency than the PC-grinder 3068 the Wobble plate pump might 
also be cheaper to produce. 
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1. Inledning 
ITT Flygt önskar prova en för Flygt ny pumprincip i form av en ”wobblerpump” som är en 
deplacementspump med en wobblande skiva som förflyttar en kavitet med det pumpade mediet i 
från inlopp till utlopp. 
Det som skall konstrueras är en hydrauldel som passar till den befintliga dränkbara Flygtpumpen 
länspump 2610:s drivdel. Prototypen är tänkt för att prova ut den wobblande pumpprincipen och 
fungera som en avloppsvattenpump för en- eller flerfamiljshushåll alternativt dräneringspump. 
Idag erbjuder Flygt en deplacementspump typ skruvpump, PC-Grinder 3068, vars hydrauldel 
köps in ifrån en underleverantör då Flygt inte tillverkar några egna deplacementspumpar. 
Wobblerpumpen är tänkt att eventuellt kunna tillverkas av Flygt och kunna ersätta skruvpumpen. 
Anledningen att 2610:ans drivdel skall användas är att den är en vanlig standarddrivdel, 
motoralternativen ger en lagom effekt, gränssnittet är enkelt och den är dränkbar. 
Fördelen med att använda en deplacementspump istället för Flygts sedvanliga centrifugalpumpar 
är att man inte behöver veta nedsänkningstrycket vid installation då dessa dimensioneras efter 
det. En viktig fördel med deplacementspumpar är att de kan pumpa mot höga mottryck utan att 
flödet minskar nämnvärt. För användning i avloppssammanhang är tryckhöjden viktigare än 
flödet, därför lämpar sig deplacementspumpsprincipen för detta ändamål. 

2. Allmänt om pumpar 
Pumpar brukar delas in i fyra kategorier, deplacementspumpar, rotodynamiska pumpar, 
ejektorpumpar och elektromagnetiska pumpar. De vanligaste kategorierna är 
deplacementspumpar och rotodynamiska pumpar. 2610:an är en rotodynamisk pump medan 
3068:an och wobblerpumpen är deplacementspumpar.   
Karaktäristiskt för rotodynamiska pumpar är att flödet varierar med mottrycket. Pumpen 
levererar minst flöde vid maximalt mottryck och levererar maximalt flöde då pumpen inte 
arbetar mot något mottryck. Inloppet och utloppet är inte avtätade ifrån varandra. Pumpning sker 
genom att ett pumphjul accelererar vätskan. 
Deplacementspumpar karaktäriseras av att flödet är direkt proportionellt mot varvtalet. Inlopp 
och utlopp är avtätade ifrån varandra och deplacementet är oftast den volym som innesluts 
däremellan. 
 

2.1 Flygtpumparna länspump 2610 och PC-grinder 3068 

2.1.1 Länspump 2610 
2610-pumpen är en länspump som Flygt saluför vilket är den minsta i 2600 serien.  Det är en 
dränkbar centrifugalpump för avvattning av byggarbetsplatser, gruvor, översvämmade områden 
m.m. där den pumpade vätskan kan innehålla slitande partiklar.  

2.1.2 PC-Grinder 3068 
3068:an är en deplacementspump av typen skruvpump, som används för att pumpa bl.a. 
avloppsvatten. Den har liknande egenskaper som önskas av wobblerpumpen, vad gäller 
tryckhöjd och flöde. Den är dessutom utrustad med en grinder. Mer om vad en grinder är nämns i 
kapitel 5. 
PC-grinder 3068 säljs idag av Flygt men hydrauldelen tillverkas av en underleverantör. Flygt 
önskar ersätta den med ett egentillverkat alternativ och för det är wobblerpumpen aktuell. 
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3. Begynnelsevillkor 

3.1 Kravspecifikation 
 Konstruera en hydrauldel till en deplacementspump med vobblande skiva principen. 
 Tryckhöjd ca 40 m (4 bar) 
 Flöde ca 60 l/min 
 Samma gränssnitt som hydrauldelen på en 2610-pump 
 Framtagning av pumpdata på prototypen 
 Extra: Konstruera grinder samt övertrycksskydd. 

3.2 Gränssnitt  
Wobblerpumpens hydrauldel skall passa mot drivdelen till en 2610 pump. För att erhålla 
gränssnittet till hydrauldelen så monteras pumphjul, pumphus och plantätning bort ifrån 2610-
pumpen. 
 

 

Figur 1. Drivdelens gränsytor mot hydrauldelen  

3.2.1 Geometriskt gränssnitt 
De delar som utgör gränsytor till wobblerdelen är drivaxeln ifrån motorn och 2610:ans 
mellandel. Drivaxeln har ett förberett spår för en segersäkring. Axelns ände är konisk och så 
finns det ett axiellt gängat hål för fastsättning av pumphjul. På mellandelen finns utloppskanaler, 
oringslägen samt gängade hål för fastsättning av hydrauldelen. Mellandelen har tre 
utloppskanaler som alla leder vattnet upp och runt elmotorns statorhus till ett utlopp på pumpens 
ovansida.  

3.2.2 Drivdel  
Vid dimensionering av hydrauldelen var det från början tänkt att använda 4-polig 3-fas 
asynkronmotor men vid provning så användes 2610-pumpens 2-poliga originalmotor. 
Detta medför att varvtalet blir för högt och måste sänkas vid provning men får då bieffekten att 
axeleffekten från motorn minskar. Motorspecifikationer återfinns i bilaga 4. 
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4. Hydrauldel 
Hydrauldelen består av tre huvuddelar; pumphus, pumphjul och bälg. Pumphjulet är snedställt i 
förhållande till motorns axel med hjälp av en hylsa. Vidare är pumphjulet lagrat för att erhålla en 
ickeroterande vobblande rörelse. Inloppet är placerat i pumphusets undre del och utloppet 
mynnar ut i ett av mellandelens utlopp. In och utlopp avskiljs från varandra med en skiljevägg.  

4.1 Funktionsprincip 
Rörelsen hos wobblerpumpens pumphjul kan beskrivas som en ickeroterande wobblande rörelse. 
Där pumpskivan trycker en kavitet framför sig från in- till utlopp. 
 

      
Figur 2. Snittvy av wobblerpumpens hydrauldel samt vätskans väg i pumphuset från inlopp till 

utlopp 
 
En cirkulär pumpskiva är monterad i en vinkel, med hjälp av en klämhylsa, i förhållande till en 
roterande drivaxeln. Ett kullager är monterat på drivaxeln och pumphjulet är i sin tur monterat på 
lagrets ytterring vilket medför att pumphjulet inte roterar. Inlopp och utlopp är avtätade ifrån 
varandra med pumpskivan och med en vägg mellan inlopp och utlopp. Pumphuset som 
pumphjulet rör sig i är invändigt sfäriskt. Pumpskivan bildar en kavitet både på sin under och 
översida som kan liknas vid ”apelsinklyftor”. Kaviteterna når utloppet i motfas i förhållande till 
varandra vilket medför ett relativt jämnt flöde utan tryckstötar, se figur 7. 

4.2 Pumphjul 
Pumphjulet är den del som överför drivaxelns rotation till pumparbete. Pumphjulet består av ett 
flertal delar som kan ses i figuren nedan.  
 
 

      
 

Figur 3. Pumphjul monterat samt sprängskiss. Siffrorna visar: 1-Pumphjul överdel, 2-
Lagerbricka, 3- Vinkelkontaktlager, 4- Klämhylsa, 5- Pumpskiva och  6- Pumphjul underdel 

1

6
2 3

4

5

 7



 
Pumphjulet består av pumphjul under- och överdel, pumpskiva, lager, lagerbricka, klämhylsa, 
samt skruv för fastsättning. De tätningselement som finns i pumphjulet är två oringar monterade 
på pumphjulets sfäriska yta, en oring mellan pumphjulshalvorna samt en gummiduk mellan 
pumpskivans halvor. De viktigaste delarna förklaras mer ingående nedan.   

4.2.1 Pumpskivan 
Pumpskivan är den del som skapar kaviteten i pumphuset och förflyttar det pumpade mediet 
ifrån in- till utlopp. Pumpskivan är tillverkad i tre olika material; plast, aluminium samt stål. Vid 
provning användes enbart plast- och aluminiumskivan. Pumpskivan består av två identiska delar. 
Mellan de två delarna finns en duk i Nitrilgummi som har en större diameter än pumpskivan så 
att duken kan täta mot pumphusets väggar. Gummiduken är vattenskuren. Pumpskivans delar 
hålls ihop av plastpluggar som fixerar gummiduken mellan pumpskivans halvor.  

4.2.2 Pumphjulets under- och överdel 
Pumphjulets under- och överdel skruvas ihop och klämmer fast pumpskivan mellan sig. 
Pumphjulets ytteryta är sfärisk och fungerar som tätning och glidyta mot pumphuset. På 
pumphjulets sfäriska ytor finns det två oringslägen vilka ska täta mellan hög- och lågtryckssida. 
På ovansidan av pumphjulets överdel sitter en bälg vars funktion är att skydda känsliga delar i 
pumphjulet samt drivdelen. Bälgens funktion nämns mer ingående i kapitel 4.2.3 Bälg.  
Inuti pumphjulets överdel är ett dubbelradigt vinkelkontaktkullager monterat vars ytterring är 
presspassad mot pumphjulet. Lagrets funktion är att hindra att pumphjulet roterar. På lagrets 
innerring är klämhylsan monterad, som i sin tur är monterad på drivaxeln med en skruv. Mellan 
pumphjulets ovansida och pumphusets överdel finns en kavitet. För att utjämna trycket mellan 
kaviteten och omgivningen, finns en kanal igenom pumphjulet som förbinder kaviteten med 
omgivningen. På undersidan av pumhjulets underdel finns en cylindrisk förlängning som utgör 
gränsyta till en grinder. I den cylindriska förlängningen finns ett gängat hål för fastsättning av 
grindern. Snittvy på pumphjulet återfinns i bilaga 7. 
Pumhjulshalvorna är tänkta att tillverkas i aluminium men p.g.a. tillverkningstekniska orsaker så 
har de tagits fram i plast med hjälp av friformsframställning, SLS (Selektive Laser Sintering), 
där ett pulver av plast värms upp med en laserstråle och detaljen byggs upp i skikt. Detaljerna 
tillverkades i Duraform PA som har relativt goda hållfasthetsegenskaper. 

4.2.3 Klämhylsa 
Klämhylsan snedställer pumphjulet i förhållande till drivaxeln och låser fast pumphjulet på 
densamma. Klämhylsan tillsammans med vinkelkontaktkullagret möjliggör vobbelrörelsen utan 
rotation.   

 
Figur 4. Snittvy klämhylsa. Bilden på klämhylsan är snittad i slitsen. 

 
Snedställningen av pumphjulet erhålls av ett genomgående koniskt hål i klämhylsan med en 
vinkel på 4° i förhållande till klämhylsans centrumaxel. Det koniska hålet passar mot drivaxeln 
konade yta. Klämhylsan är inpressad på innerringen på vinkelkontaktkullagret. Klämhylsan och 
vinkelkontaktkullagret omvandlar drivaxelns roterande rörelse till en vobblande rörelse på 
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pumphjulet. Klämhylsan är tillverkad i aluminiumbrons och har en slits som gör att den kniper åt 
runt drivaxeln vid montering. 

4.3 Pumphus 
Pumphuset består av tre delar; pumphus överdel, pumphus underdel samt skiljevägg.  

 
Figur 5. Sprängskiss pumphus med skiljevägg monterad. Siffrorna visar: 1-Pumphus överdel,  

2-Gummiduk, 3-Skiljevägg och 4-Pumphus underdel 

4.3.1 Pumphusets över- och underdel 
Insidan på pumphusets över- och underdel är symetriska och har en sfärisk form vid kontakten 
mot pumphjulet. Pumphuset innehåller in- och utloppskanaler. Pumphusets överdel är monterad 
mot gränsytan på mellandelen. Monterat i pumphuset är en skiljevägg samt två dukar i 
nitrilgummi som tätar mellan hög- och lågtryckssidan. Gummiduken kan ses monterad i den 
nedre pumphusdelen i figuren ovan. Skiljeväggens funktion är att täta mellan in- och utlopp i 
pumphuset samt förhindra att pumphjulet kan rotera. Idealt skall skiljeväggen vara oändligt tunn 
för att inte in- och utlopp skall kunna vara i kontakt med varandra under pumpcykeln. 
Skiljeväggen är tillverkad så tunn som möjligt för att minimera läckaget som uppstår i varje 
pumpcykel. 
Pumphusets över- och underdel samt skiljeväggen var tänkta att tillverkas i aluminium men p.g.a 
tillverkningstekniska orsaker är de tillverkade med hjälp av friformsframställning, samma metod 
och material som pumphjulets under- och överdel. 

4.4 Bälg och hylsa 
Bälgen är placerad runt drivaxeln mellan pumphjulets ovansida och pumphusets överdel. 
Bälgens funktion är att skydda drivdelen med lager samt pumphjulets innanmäte då pumpen är 
dränkt. I Flygts centrifugalpumpar skyddas drivdelen med en plantätning. Plantätningen är en 
komplicerad och dyr detalj. Wobblerpumpens rörelse är ickeroterande och kräver då ingen 
plantätning utan denna kan ersättas av en mindre komplicerad tätning, i detta fall en bälg. Bälgen 
är mycket enklare och billigare att tillverka.    
 
 

1
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2
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Figur 6. Bälg och hylsa 

 
Bälgens ovansida är fastklämd mot pumphusets överdel med en hylsa. Hylsan är monterad runt 
drivaxeln mellan pumphusets överdel och mellandelen. Hylsan funktion är att låsa bälgen mot 
pumphuset. Hylsan är utformad så att när bälgen deformeras vid wobblingsrörelsen så ska den 
kunna röra sig uppåt istället för in mot den roterande drivaxeln. 
Bälgen är en specialtillverkad komponent. För att tillverka den tas först ett verktyg fram som den 
sedan gjuts i. För att reducera priset på den så behöver dess geometri utformas så att gjutformen 
kräver så få formdelar som möjligt. Bälgen är tillverkad i Nitrilgummi NBR med en hårdhet på 
80 shore. Är gummikvalitén för hård riskerar bälgen att utmattas och är den för mjuk finns det 
risk att den inte kan behålla formen och ge upphov till läckage. Nitrilgummi är ett 
standardmaterial för tätningar då det har mycket god beständighet mot många medier. 
 

4.5 Monteringsanvisning för hydrauldelen 
 
 

 

 
Figur 7. Sprängskiss och snittvy  på hydrauldelen samt gränssnittet. Siffrorna visar: 1. 
mellandelen, 2. drivaxel, 3. hylsa, 4. kilformad bricka, 5. låsring, 6. bälg, 7. pumphus 

överdel, 8. skiljevägg, 9. pumphjul överdel, 10. lagerbricka, 11. vinkelkontaktlager, 12. 
snedställningshylsa, 13. pumpskiva, 14. pumphjul underdel och 15. pumphus underdel.  
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Monteringen av wobblerpumpens hydrauldel på länspump 2610:s drivdel görs enklast om 
drivdelen placeras upp och ned. Gränsnittet mellan drivdelen och hydrauldelen utgörs av 
mellandelen dvs. delen med oljepluggar och inspektionshål. Monteringsanvisningen för 
wobblerpumpen presenteras nedan i punktform. Siffrorna inom parantes i följande text 
refererar till numreringen i  figur 7. 

 
• Hylsan (3) förs på axeln mot mellandelen. Därefter snäpps låsringen (5) på det 

förberedda spåret på axeln. Segersäkringen skall låsa pumphjulet axiellt vid åtdragning. 
Mot segersäkringen ska en kilformad bricka (4) placeras i ett bestämt läge d.v.s. 
lämpligen riktas det tjockast alternativt den tunnaste delen på den kilformade brickan mot 
en referens på mellandelen t.ex. inspektionshålet. 

 

 
Figur 8. Hylsa, segersäkring och kilformad bricka monterad 

 
• I pumphjulets överdel (9) monteras bälgen (6), lagerbrickan (10) samt 

vinkelkontaktlagret (11). Detta görs genom att bälgen trycks i läge på pumphjulets 
överdel. Därefter placeras lagerbrickan mot bälgen och sist pressas vinkelkontaktlagret i 
pumphjulets överdel. Vinkelkontaktlagret trycker med sin ytterring på brickan mot 
bälgen, vilket gör att bälgen fixeras i läge i pumphjulets överdel. På lagrets innerring 
monteras snedställningshylsan (12). Den pressas lämpligen i lagret innan lagret pressas i 
pumphjulets överdel.      

 
Figur 9. Bälgen, vinkelkontaktlagret, lägerbrickan och snedställningshylsan monterade i 

pumphjul överdel 
 
• Bälgen som sitter ihop med pumphjulets överdel monteras på pumphusets överdel (7). 

Detta görs genom att deformera bälgen så att den kan pressas igenom centrumhålet på 
pumphusets överdel.  

 

 
Figur 10. Pumphjul överdel monterat i pumphus överdel 
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• Pumphus överdel samt delarna i pumphjulets överdel är nu sammankopplade via bälgen. 
Pumphus överdel placeras mot mellandelen och skruvas fast med tre M8 skruvar. 

 
• För att pumphjulet skall hamna i rätt läge se till att den excentriska klämhylsans tjockaste 

uppstick alternativt dess tunnaste uppstick från lagret roteras så att det ligger i linje med 
det förvalda referensmärket. Den tjockaste delen på hylsan placeras mot den tunnaste 
delen på den kilformade brickan och vice versa. Pumphjul överdel pressas ned mot den 
kilformade brickan och dras åt med en M8 skruv som gängas in i axeln. Skruven dras åt 
samtidigt som pumphjul överdel fixeras i sitt läge. 

 

 
Figur 11. Pumphus överdel och pumphjul överdel monterade mot mellandelen samt axeln.  

 
• Pumpskivan (13) monteras i spåret i pumphjul överdel med pumpskivans urfrästa spår 

vid platsen för skiljeväggen dvs. mellan in- och utlopp. Därefter monteras pumphjul 
underdel (14) så att hålbilden stämmer mot pumphjul överdel. Pumphjul underdel dras 
sedan fast med tre M6 skruvar. Skiljeväggen (8) pressas på plats mellan in- och utlopp i 
pumphus överdel . Skiljeväggens bakkant är avfasad för att förenkla montering. 
Monteringen skall ske med den avfasade sidan mot pumphusets överdel. 

 

 
Figur 12. Pumphjul underdel monterat mot pumphjul överdel 

 
• Pumphus underdel (15) monteras mot pumphus överdel och dras åt med tre M8 skruvar. 
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Figur 13. Pumphus underdel monterat mot pumphus överdel 

 

5. Grinder 

5.1 Funktionsprincip 
En grinder är en detalj som sönderdelar stora partiklar i vätskan innan de sugs in i pumpen. Det 
kan vara en separat detalj eller inbyggd i pumphjulet. De principer grinders arbetar med kan vara 
skärande eller malande. Normalt brukar grinders rotera. För att minimera risken att något 
föremål blockerar inloppet till grindern så brukar den ha en utformning som ”knuffar” bort 
objekt som försöker lägga sig över inloppet. I avloppsvatten är det främst trasor, avföring och 
papper som behöver sönderdelas.  
 

 
Figur 14. Snittvy hydrauldel med monterad grinder samt skärplatta 3D-vy  

 
Då wobblerpumpen vobblar så är denna rörelse enklast att använda till grindern då kniven 
monteras på en förlängning på pumphjulets undersida. Den är uppbyggd med en kniv och en 
skärplatta enligt figur 9. Kniven utför en vobblande rörelse runt inloppshålen i skärplattan vars 
geometri är utformad så att kniven öppnar och stänger inloppshålen när den rör sig. Inloppshålen 
öppnas i en cirkulär rörelse, som gör att vätskan får en virvelrörelse, som får objekt som kan 
sätta igen grindern att rotera och därmed förhindra blockering av inloppshålen. En patentansökan 
på den vobblande grinderprincipen är inlämnad till patentverket och författarna till denna rapport 
står som uppfinnare till grinderprincipen.  

5.2 Grinderdelar  
Grindern består av två huvuddelar, en kniv och en skärplatta. 
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5.2.1 Kniv 
Kniven består av en egg som skjuvar av fibrerna och partiklarna som passerar grinderns inlopp. 
Den är justerbar i höjdled med en justerskruv så att spalten mellan knivseggen och skärytan kan 
minimeras. 

5.2.2 Skärplatta 
Denna detalj är en rund skiva med ett hål i centrum. Runt hålet finns inloppskanaler i form av 
mindre hål borrade i periferin på det stora hålet. Dessa bildar inloppskanaler med ”tänder” som 
hjälper till att sönderdela partiklarna som passerar. Inloppet borde vara sfäriskt utformat i den yta 
som kniven jobbar mot men p.g.a. tillverkningstekniska skäl är den konisk. Detta medför att 
glipan mellan knivseggen och ”tänderna” inte är konstant, vilket medför en försämring av 
grindern.  

5.3 Monteringsanvisning för grindern 
 
 

Figur 15. Sprängskiss grinder med gränssnittet pumphus underdel och pumphjul underdel. 
Siffrorna visar: 1. pumphjul underdel, 2. pumphus underdel, 3. skärplatta, 4. kniv och  

2 3

4
5

1

5. ställskruv 
 

På pumphus underdel (2) monteras grinderns skärplatta (3) med tre M6 skruvar. Därefter 
monteras grinderns kniv (4) mot pumphjul underdel (1). Grinderns kniv har utrustats med en 
ställskruv (5), med vilken intrimning mot grinderns skärplatta kan ske innan åtdragning. 

6. Fotsats 

6.1 Delar 
Fotsatsen består av en platta med tre distanser. Fotsatsen höjer upp pumpen från underlaget så att 
grindern kan wobbla fritt. 

6.2 Monteringsanvisning fotsats 
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Figur 16.  Sprängskiss fotsats med gränssnittet pumphus underdel. Siffrorna visar: 1. pumphus 

underdel, 2. distanser och 3. platta 
 
Distanserna (2) skruvas fast i pumphusets underdel (1) med eller utan grinder monterad. Därefter 
skruvas plattan (3) fast mot distanserna med tre M8 skruvar. 

7. Beräkningar 
Hydrauldelens geometri är dimensionerad för en 4-polig motor, drivdel till Flygtpumpen 4620, 
som levererar ett varvtal på 1500 rpm. Det var tänkt att byta ut 2610:ans drivdel mot 4620:ans då 
de passar i samma statorhus. Detta för att få ned varvtalet i förhållande till den befintliga motorn 
som normalt sitter i 2610 pumpen men med bibehållen effekt. Vid provning användes dock 
2610:ans originalmotor med en frekvensomvandlare (VFD). Med frekvensomvandlaren kan 
frekvensen och därmed varvtalet sänkas vilket även medför en effektsänkning. Beräkningar av 
flöde och tryck har gjorts på båda motoralternativen.  

7.1 Deplacementsberäkningar 
Deplacementsberäkningarna beräknas utifrån ett varvtal på 1500 rpm. Enligt kravspecifikationen 
skall hydrauldelen leverera ett flöde på ca 60 l/min. Varvtalet och flödet ger önskat deplacement.   
 
De geometriska begränsningarna gör att kavitetens ytter- och innerdiameter begränsas, detta 
p.g.a. pumphjulets utformning samt placering av in- och utlopp i pumphuset. Ytterdiametern 
maximerades och innerdiameter minimerades för att uppnå önskat deplacement vid en så liten 
snedställning av pumphjulet som möjligt. En liten snedställning av pumphjulet anses fördelaktigt 
då det minskar obalanser på drivaxeln. Eftersom ytter- och innerdiametern fastställts är det 
endast vinkeln på pumphjulet som styr deplacementets storlek.    
 
För att beräkna vinkeln som ger erforderligt deplacement beräknades pumphusets samt 
pumpskivans volym vid olika snedställningar på pumphjulet. Pumphusets samt pumphjulet 
volym kan liknas vid ett segment av en sfär. Pumphusets volym subtraherades med pumpskivans 
volym, vilket ger volymen av kaviteten under samt över pumpskivan d.v.s. deplacementet. 
Formler för deplacementsberäkningar se bilaga 6 beräkningar. Matlab användes för att iterera 
fram den vinkel som uppfyllde kravspecifikationen.  
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Figur 17. Flöde och tryckhöjd beroende av snedställningsvinkel på pumphjulet. 4°s vinkel är 

markerad som cirkel respektive fyrkant. 
 
 
Det visar sig att en snedställning av pumphjulet på 4° ger ett teoretiskt flöde på 83.7 l/min, vilket 
ligger lite över kravspecifikationen. Detta ger förhoppningsvis en tillräcklig marginal då det inte 
tagits hänsyn till läckaget i beräkningarna.  

7.2 Tryckhöjdsberäkningar 
Deplacementspumpar genererar idealt en lodrät QH-kurva vid konstant varvtal på motorn oavsett 
mottryck. Elmotorn levererar dock inte ett konstant varvtal vid ökad belastning vilket genererar 
en något lutande men brant QH-kurva. Det som begränsar en deplacementspumps tryckhöjd är 
den utgående effekten från motorn d.v.s. axeleffekten samt flödet. Eftersom den befintliga 2-
poliga motorn användes, men med en frekvensomvandlare, så erhölls endast en halverad 
axeleffekt jämfört med den 4 poliga motorn, vilket genererar en halverad tryckhöjd. Tryckhöjden 
beräknades även för olika snedställningar av pumphjulet, detta för att se vid vilken snedställning 
av pumphjulet som uppfyllde kravspecifikationens krav på tryckhöjd samt flöde. Enligt figur 6. 
uppfylls både flödet och trycket med råge vid en snedställning av pumphjulet på 4 grader där 
2610:ans motor vid 25 Hz ger en maximal teoretisk tryckhöjd på  46.5m och 4620:an 93 m med 
ett gemensamt flöde på 83,7 l/min.     

7.3 Axelberäkningar 
Pumphjulets vobblande rörelse gör att pumpskivan skjuter det pumpade mediet framför sig, detta 
sker omväxlande på över och undersida av pumpskivan. Då det pumpade mediet i pumphuset 
kommer i kontakt med utloppet kommer det att ske en tryckökning som motsvarar aktuell 
pumphöjd. Trycket kommer att överföras till pumpskivan som i sin tur överför ett vridande 
moment till axeln. Nedan illustreras tryckets vandring på pumpskivan. 
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Figur 18. Illustrerar trycket på pumpskivan vid olika tidpunkter. Den streckade linjen 
symboliserar att pumpskivan ligger och tätar mot pumphusets överdel och den heldragna linjen 
mot pumphusets underdel. Flödesriktningen är moturs. Figuren visar en hel period (ett varv). 
 
Den trycksatta arean kommer alltid att verka på pumpskivans halva area men omväxlande på 
pumpskivans över- och undersida. Under vissa perioder av rotationen kommer delar av 
pumpskivan att vara trycksatta från båda sidor, enligt bilden ovan. Dessa tryck kommer att ta ut 
varandra så det resulterande trycket kommer därmed alltid att verka på halva pumpskivans area. 
Under en halv period kommer trycket att verka på pumpskivans ena sida och resterande halva 
perioden verka på pumpskivans motstående sida. Tryckets övergång kommer att ske relativt 
snabbt vilket leder till tryckfluktuationer på pumpskivan. Det kommer dock inte att ge några 
momentväxlingar på axeln då kraften, som uppkommer av trycket. Momentlasten kommer att 
rotera med den roterande rörelsen. Momentet på axeln uppkommer av det tryck som verkar på 
pumpskivan. Trycket räknades om till en kraft som verkar på axeln med en hävarm vilket ger ett 
moment på axeln. Då momentet samt axelns randvillkor och geometri är kända beräknas axelns 
max spänningar samt deformation med hjälp av elementarfall, se bilaga 6. I figur 13 visas axelns 
deformation och spänningar. 
 

 
Figur 19. FEM-beräkning av axelns deformation samt spänningar vid 9 bars tryck då axeln är 

fast inspänd i drivdelens huvudlager samt styrlager. 
 
Den maximala spänningen ligger inom tillåtet område. Även den beräknade maximala 
deformationen på axeln är inom gränserna för tillåten maxdeformation. Deformationen av axeln 
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kommer dock vara mindre än beräknat då de sfäriska ytorna i kontakten mellan pumphjul och 
pumphus kommer verka som en glidlagring. Deformationen kommer att begränsas av spelet 
mellan ytorna så momentet på axeln från pumpskivan kommer alltså inte enbart att tas upp av 
axeln utan även av pumphuset. 

7.4 Beräkningar på pumpskivan 
Pumpskivan utsätts för tryck enligt figur 12. Tryckfluktuationerna leder till att pumpskivan 
kommer att utmattas, vilket gör valet av material extra viktigt. Det finns dock en hel del kriterier 
som materialet ska uppfylla. Materialet ska ha god motståndskraft emot utmattningsbrott, vara 
elastiskt samt ha en så låg vikt som möjligt. Elasticiteten minskar påfrestningar på pumpskivan 
då det t.ex. har sugits in större partiklar som kan komma i kläm mellan pumpskivan och 
pumphuset. Låg vikt minskar den obalanserade vikten och minskar därmed oönskade vibrationer.  
Vid beräkning av pumpskivans deformationer samt spänningsfall har tre olika material testats, 
konstruktionsstål, aluminium samt glasfiberarmerad plast. Vid provning så användes en 
pumpskiva i aluminium. 

 
Figur 20. FEM-beräkning pumpskivans deformation samt spänningar vid 9 bars tryck då skivan 

är fast inspänd mellan pumphjulets över- och underdel 
 
Deformationerna och spänningarna i pumpskivan anses vara rimliga. Pumphuset kommer till 
viss del att ta upp krafter och därmed minska deformationen i pumpskivan.  

7.5 Spalter och läckage 
Mellan pumphjul och pumphus samt mellan skiljevägg och pumphjul finns en spalt som orsakar 
läckage. För att förhindra detta finns två tätningar på pumphjulet samt två tätningar i pumphuset. 
Spaltens funktion är att bilda en bärande vätskefilm mellan delarna för att minska 
friktionsförlusterna samt att pumphjulet kan agera glidlager mot pumphuset och då avlasta axeln. 
Spaltbredden har varit svår att styra p.g.a. de tillverkningsmetoder som har använts. 
Tillverkningsmetoden samt svårigheten att justera läget på pumphjulet i förhållande till 
pumphuset ger inte tillräckligt fina toleranser för att detta skall fungera optimalt. Därför har 
beräkningarna av läckaget i dessa spalter utlämnats.  
Även utformning och placering av in- och utlopp samt skiljevägg ger upphov till inre läckage i 
hydrauldelen. Optimalt vore om in- och utlopp samt skiljevägg var oändligt tunna och placerade 
på samma rand i pumphuset. Då detta inte är möjligt så är in- och utlopp i kontakt med varandra 
under en mycket kort tidsperiod. 
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7.6 Grinderberäkningar 
De grinderberäkningar som genomförts är knivens wobblingsutslag samt hålbildens utseende på 
skärplattan. Möjligheten i detta utförande att göra skärplattans yta mot kniven sfärisk fanns ej 
vilket leder till att den är konisk. För att erhålla ett önskat skär i en viss punkt på plattan 
beräknades den optimala konvinkeln.  

8. Provning 
Vid provning utfördes sju olika mätserier. I fyra mätserier varierades tryckhöjden medan 
infrekvensen var konstant. I övriga tre mätserier varierades frekvensen medan tryckhöjden var 
konstant. Det som är intressant att mäta är pumpens kapacitet vid olika driftpunkter för flöde, 
tryckhöjd, samt ineffekt. Med dessa data kan sedan verkningsgraden beräknas.  
För att variera frekvensen användes en VFD, (Variable frequency drive), för att sänka varvtalet 
på elmotorn. Anledningen till att testserier utfördes på frekvenser lägre än det i elnätet, (50 Hz), 
är att hydrauldelen är tillverkad för att köras med en 4-polig motor som ger ett varvtal som är 
ungefär hälften så högt som med den 2-poliga motor som användes i försöken. Bieffekten av 
frekvensminskningen är en minskad axeleffekt från motorn. 
 
Provning av grindern utfördes optiskt med uppskattning av dess funktion samt mätning av 
effektförbrukning. 

8.1 Testuppställning 
För att prova hydrauldelen byggdes en enkel testrigg. Syftet med testriggen är att prova hur 
hydrauldelen fungerar vid olika varvtal samt vid varierad tryckhöjd. Varvtalet regleras genom att 
minska det ingående nätets frekvens från 50 Hz till önskat värde. Testriggen skall möjliggöra en 
inställning av mottrycket och en reglering av den ingående frekvensen samt erhålla aktuellt 
flöde, tryck, aktiv ineffekt samt aktuellt varvtal.  
 
För inställning av frekvensen användes en frekvensomvandlare (NFO Sinus 11 kW). Problemet 
med frekvensomvandlare är att de ofta lämnar en dålig utsignal, en sinusvåg som mer liknar en 
fyrkantsvåg, vilket försvårar mätning av ström och spänning. NFO Sinus frekvensomvandlare 
lämnar en finare sinuskurva för både ström och spänning, vilket alltså underlättar mätning av 
ström och spänning och därmed ingående effekt till drivdelen.  
Efter frekvensomvandlaren är en kopplingsbox inkopplad, vilken underlättar mätningen av ström 
och spänning på respektive fas. Vidare kopplas en effektmätare, av märket Yokogawa CW240, 
till kopplingsboxen som räknar ut den aktuella spänningen samt strömmen över varje fas och 
som sedan presenterar den aktiva effekten samt medelvärdet på strömmen och spänningen. 
Kopplingsschemat för frekvensomvandling och effektmätning ses i figuren nedan. 
 

 
Figur 21. Illusrerar det elektriska kopplingsschemat innan pumpen. VFD:n  är 

frekvensomvandlaren som får ström från elnätet. 
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På pumpens utlopp monterades ett rör med en innerdiameter på 50mm. På röret monterades det 
en tryckgivare samt en reglerbar ventil för reglering av mottryck. Tryckgivaren placerades 50 cm 
ovanför utloppet och den reglerbara ventilen ytterliggare 50 cm ovanför tryckgivaren. Detta för 
att erhålla en strömming fri från turbulens, som skulle kunna påverka tryckgivaren negativt. 
Tryckgivaren mäter det statiska trycket innan ventilen, som sedan presenteras i en tryckmätare 
(Wika Tronic Line). Efter ventilen kopplades en slang av längden 2 m med samma innerdiameter 
som röret, dvs. 50mm. Därefter monterades en slangkoppling för att få ned innerdiametern från 
50mm till 25mm, vilket är anslutningsdiametern till flödesmätaren. Slangen med mindre 
innerdiamter uppströms i förhållande till flödesmätaren har längden 1,5 m och nedströms 1m. 
Flödesmätaren är av typen magnetisk induktiv flödesmätare (Krohne IFC 110). För att erhålla 
pumpens varvtal vid olika inställningar på frekvensen samt olika mottryck användes ett 
stroboskop. Stroboskopet riktades mot det vobblande pumphjulets undersida och justerades. 
Eftersom det ungefärliga varvtalet var känt kunde det exakta varvtalet erhållas genom reglering 
av frekvensen på stroboskopet. Testuppställningen för att erhålla flöde, varvtal samt tryck kan 
ses i figuren nedan. 
 

 
Figur 22. Illustrerar kopplingsschema för mätningarna av det pumpade mediet 

 
Det pumpade mediet cirkulerade i ett slutet system för att få ett konstant nedsänkningsdjup och 
därmed ett konstant negativt bidrag på tryckhöjden. Vid mätning av trycket uppkom det 
tryckfluktuationer vilket försvårade avläsningen av den inställda strypningen eller mottrycket. 
Ventilen som används är svår att reglera vid högre mottryck (>20 m). Detta medför att 
mätningarna vid höga mottryck inte kan anses vara exakta utan har en felmarginal på någon 
meter på tryckhöjden. Osäkerheten i mätvärdena och tryckbidraget från nedsänkningsdjupet gör 
att det dynamiska trycket försummas då det anses vara litet och delvis tas ut av 
nedsänkningsdjupet. Formel för beräkning av det dynamiska trycket se bilaga 6. 

8.2 Testutförande 

8.2.1 Provning med konstant frekvens och varierad tryckhöjd 
Fyra olika mätningar utfördes mellan frekvenserna 15-30 Hz. Tryckhöjden reglerades med en 
ventil på pumpens utloppsrör Dessa mätningar ger s.k. QH-kurvor som alltid anges vid köp av 
kommersiella pumpar där Q är flödet och H är tryckhöjden. Ur dessa diagram går det även att 
utläsa pumpens effektförbrukning och verkningsgrad för olika tryckhöjder och flöden. 

8.2.2 Provning med konstant tryckhöjd och varierad frekvens 
Mätningarna utfördes genom att variera nätfrekvensen, som styr varvtalet på motorn, och köra 
pumpen mot ett konstant mottryck. Diagrammen, som mätningarna ger, visar flödet och 
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effektförbrukningen som en funktion av varvtalet. I diagrammen finns också den teoretiska 
flödeskurvan med. Differensen mellan den uppmätta flödeskurvan och den teoretiska kurvan ger 
läckaget. 

8.2.3 Grinderprov 
Grindern provades genom att papperstrasor och wettexdukar matades in i dess inlopp för att 
uppskatta malningskapacitet och pumpens igensättningsbenägenhet. Ett problem för många 
grinders är att trasor och liknande lägger sig som ett lock över inloppet och blockerar det. 

8.3 Testresultat 

8.3.1 QH-kurvor 
Vid mätningar av trycket används bara det statiska trycket i beräkningarna då det dynamiska ger 
ett så litet bidrag att den kan försummas. Vid provning av hydrauldelen visade det sig att 
läckagen var ganska omfattande och förvärrades med ökad tryckhöjd.  
Vid framtagning av pumpkurvor var det inte möjligt att utöka mätområdet till högre tryck och 
varvtal p.g.a. konstruktions- och tillverkningstekniska aspekter så den maximala tryckhöjden 
kunde ej uppmätas.  
Vid tryckprover över 30 meters tryckhöjd läckte det in vatten i statorhuset vilket visar att 
konstruktionen av tätningslägen kan förbättras samt att tätningslägena inte har tillräckligt fina 
toleranser samt ytfinheter.  
 
 

 
Figur 23. Pumpkurva vid 25 Hz med 2610:ans drivdel 

 
QH-kurvan ovan visar att den högsta totala verkningsgraden vid 25 Hz, (ca 1500 rpm), 33 %, vid 
en tryckhöjd på 17 m. QH-kurvan för 30 Hz, se bilaga 1 figur 29, visar ungefär samma 
karaktäristik som för 25 Hz. Kurvorna vid 15 och 20 Hz visar att verkningsgraden är högst vid 
en tryckhöjd på 12 m men sedan sjunker den drastiskt, se bilaga 1 figur 27 och figur 28. Att 
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effekten ökar vid högre frekvenser är naturligt då effekten är direkt proportionell mot 
frekvensen. 
Flödet minskar med ökande mottryck. Idealt för en deplacementspump är att flödet är konstant 
vid ökad tryckhöjd med konstant varvtal på motorn vilket ger en lodrät QH-kurva. Vid ökad 
tryckhöjd minskar dock motorns varvtal något då belastningen ökar, vilket i verkligheten inte ger 
en lodrät men dock en brant QH-kurva.    

8.3.2 Provning med konstant tryckhöjd och varierad frekvens 
Vid provning av hydrauldelen visade det sig att läckagen var ganska omfattande och ökade med 
ökande tryckhöjd samt vid ökande varvtal.  
 

 
Figur 24. Verkligt samt teoretiskt flöde vid varierad frekvens och konstant mottryck 

 
Upp till ett varvtal på 1400 rpm är flödet nästan linjärt i förhållande till varvtalet. Vid varvtal 
över ca 1400 rpm så planar flödeskurvorna ut för att sedan minska vid 1800 rpm.  
Skillnaden mellan det verkliga och teoretiska flödet ökar vid ökad tryckhöjd samt ökad frekvens 
dock är läckagets procentuella andel av det verkliga flödet som minst vid 1300 rpm. 
Läckageökningen över 1300 rpm kan bero på utformningen av in- och utlopp till hydrauldelen 
och att tätningarnas funktion eventuellt upphör vid högre varvtal. Utformning av tätningslägen 
mellan pumphjul och pumphus, skiljeväggen mellan in- och utlopp samt deformationer i 
hydrauldelen som öppnar upp spalter mellan pumphus och pumphjul kan vara ytterligare orsaker 
till läckage.  

8.3.3 Grinderprov 
Grindern klarade med enkelhet av att mala ner papper och wettexdukar. Wettexdukarna som har 
starkare fibrer än papper maldes ner till tillräckligt små bitar så att de kunde passera genom 
pumpen. De dukar som lade sig över inloppet till grindern satte aldrig igen det utan blev så 
småningom söndertuggade. Detta beror antagligen på grinderns utförande då den inte roterar som 
en grinder brukar göra utan att insugsförloppet genom inloppet är roterande medan kniven 
vobblar.  Detta får trasor som lagt sig över inloppet att rotera runt utan att fastna så de kan sugas 
in genom inloppet och tuggas sönder. 
Effektförlusterna med påmonterad grinder uppskattades som försumbara. Däremot visade det sig 
att inloppet till hydrauldelen hade en tendens att sätta igen då de malda delarna blev för stora. 
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8.3.4 Felkällor 
Mätningarna har ett antal felkällor som kan vara svåra att uppskatta såsom läckage igenom olika 
delar av konstruktionen vilka reagerar olika på ökande tryckhöjder och varvtal. 
Effektmätningarna är heller ej helt exakta utan kan ha en felmarginal på ca  5 %. Tryck och 
flödesmätningar var svåra att avläsa vid vissa driftpunkter, speciellt vid tryck över 25 höjdmeter. 
Även monteringen kan påverka testernas karaktär då pumpen ej gav exakt samma karaktäristik 
mellan två ommonteringar. Läckage in i lagerlägen och statorhus vid högre tryck påverkar också 
resultaten. 

±

9. Jämförelse med andra pumpar 
ITT flygt tillverkar två pumpar som är av intresse för en jämförelse med Wobblerpumpen. Dessa 
pumpar är deplacementspumpen PC-grinder 3068 samt länspump 2610. PC-grinder drivs med en 
4 polig elmotor och länspump 2610 drivs med en 2 polig elmotor, båda på nätfrekvens 50 Hz. Då 
wobblerpumpen provas på lägre nätfrekvenser medför det att ineffekten till drivdelen på 
wobblerpumpen är mycket lägre. Ineffekten är direkt proportionell mot frekvensen. Dessutom 
medför en minskad frekvens att motorn inte arbetar optimalt utan får ökade förluster. 
Anledningen till varför en centrifugalpump är med i jämförelsen är att drivdelen är gemensam. 
Självklart är PC-grindern en bättre och mer rättvis jämförelse. 

9.1 Jämförelse med länspump 2610 
Eftersom wobblerpumpen är en deplacementspump erhålls en QH-kurva mycket olik 2610:ans. I 
figuren nedan har wobblerpumpen jämförts med 2610:an 

 
Figur 25. Jämförelse mellan Wobblerpumpens och 2610:ans QH-kurva. I figuren presenteras 

alla olika frekvenskörningarna för wobblerpumpen. 
 
Wobblerpumpens QH-kurva är mycket brant i jämförelse med 2610:ans QH-kurva. 
Wobblerpumpen kan i nuvarande utförande leverera en mer än dubbelt så hög tryckhöjd och ett 
mycket mindre flödestapp vid ökad tryckhöjd än 2610:an. Wobblerpumpen och 2610:an kan 
dock inte jämföras vad gäller flödes- och tryckprestanda då de bygger på olika pumpprinciper.  

9.2 Jämförelse med PC-grinder 3068    
Både PC-grinder och Wobblerpumpen är så kallade deplacementspumpar. Dock skiljer sig 
pumpprinciperna åt då PC-grindern är en skruvpump. Wobblerpumpen och PC-grinder har en 
liknande karaktäristik. I figuren nedan har wobblerpumpen jämförts med PC-grinder 3068. 
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Figur 26. Jämförelse mellan Wobblerpumpens och PC-grinder 3068:ans QH-kurva. I figuren 

presenteras alla olika frekvenskörningarna för wobblerpumpen. 
 
Wobblerpumpen och PC-grindern har branta QH-kurvor vilket är typiskt för en 
deplacementspumps karaktäristik. Wobblerpumpen har något flackare kurvor än PC-grindern 
vilket innebär att wobblerpumpens flöde minskar vid ökad tryckhöjd. Flödesminskningen beror 
på ett ökat oönskat läckage. Även PC-grindern verkar ha ett ökat läckage vid ökad tryckhöjd 
dock kan en del av flödesminskningen förklaras med ett minskat varvtal p.g.a. ökad belastning 
för motorn. 
PC-grinderns motor är 4-polig vilket medför att varvtalet för den vid sin nätfrekvens 50 Hz är 
jämförbart med wobblerpumpens 2-poliga motor vid 25 Hz. Däremot är då wobblerpumpens 
motoreffekt ungefär halverad jämfört med PC-grinderns. Wobblerpumpens totala verkningsgrad 
är i vissa driftsområden upp till 15 % bättre, jämför figur 9 med bilaga 5. 

10. Resultat 
Enligt kravspecifikationen skall Wobblerpumpen kunna leverera ett flöde på ca 60 l/min och en 
tryckhöjd på ca 40 m. Vid 25 Hz ger wobblerpumpen ett högsta flöde på ca 42 l/min. Den 
maximala uppmätta tryckhöjden är 30 m men då är flödet litet, ca 9 l/min. Kravspecifikationen 
uppfylls inte p.g.a. de kraftiga läckagen i protortypen. Läckagen vid ökade tryckhöjder och 
varvtal kan bero på att tätningarnas funktion försämras. Konstruktionen är i nuvarande utförande 
inte tillräckligt tät och hållbar. Däremot har vi kunnat påvisa att wobblande skivaprincipen 
fungerar och kan förbättras avsevärt med minskat läckage i hydrauldelen. Nackdelen med 
befintlig konstruktion är att den är svårmonterad och har ett flertal barnsjukdomar, som troligen 
kan konstrueras bort med modifieringar av befintliga delar samt andra tillverkningsmetoder och 
materialval. Bälgen som ersätter plantätningen i en standard Flygt-pump har visat sig fungera 
mycket väl. Grindern fungerar även den mycket bra. Framtagningen av grindern har resulterat i 
en patentansökan. Om mätningarna gjorts med en 4-polig motor där dess effekt kunnat utnyttjas 
maximalt så hade antagligen tryckhöjden kunnat ökas men då hade nog hydrauldelens hållfasthet 
begränsat tryckhöjden. 
I jämförelse med deplacementspumpen PC-grinder 3068 är Wobblerpumpen bra med tanke på 
att den är en första prototyp. Inom vissa driftsområden är Wobblerpumpens verkningsgrad upp 
till 15 % bättre än PC-grinderns. 
Vid körning under 25 Hz är Wobblerpumpen tyst och vibrationsfri. Över 25 Hz får pumpen ett 
tickande ljud. Detta kan vara p.g.a. lagrets presspassning i pumphjulet inte är tillräckligt robust 
så att lagret börjar glappa i sitt lagerläge vid högre varvtal, (över 1500 rpm). 
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Totalt sett anser författarna till denna rapport att wobblerpumpen har potential att utvecklas till 
en bättre och eventuellt billigare pump än 3068:an. Vid undersökning av ett alternativ till 
3068:an bör wobblerpumpen därför beaktas som ett möjligt alternativ.  
Den nyutvecklade grindern kan undersökas ytterligare för att utvärdera om principen med en 
excentergrinder kan användas i andra pumpapplikationer och undersöka om den kan bli bättre än 
roterande grinders. 

12. Möjliga konstruktionsförbättringar  
Att arbeta med sfäriska ytor i prototypstadiet har visat sig besvärligt med avseende på toleranser 
och konstruktionskostnader då vi hade en begränsad budget. I serieutförande så kan antalet delar 
begränsas och tillverkningskostnaderna kapas avsevärt med andra tillverkningsmetoder så som 
gjutning. Ett problem i konstruktionen är pumphjulets passning mot pumphuset. För att 
pumphjulet ska ligga rätt i förhållande till pumphuset krävs långa toleranskedjor där varje 
enskild detalj får snäva toleransvidder. Detta höjer avsevärt kostnaderna för tillverkning. Därtill 
är delar som snedställningshylsan som monteras på motoraxeln svår att kontrollmäta efter 
tillverkning, (det krävs att man gör det i en koordinatmätmaskin), vilket även det höjer 
tillverkningskostnaderna. Något som skulle minska tillverkningskostnaderna är att tillverka 
pumpskivan utan den uppstickande cylindern på innerradien samt en annan utformning på 
pumphusets kontakt med pumpskivan. Vid liten snedställning av pumpskivan och stor 
ytterdiameter skulle kontakten mellan pumphus och pumpskiva kunna göras cylindrisk istället 
för sfärisk. Då skulle man dock behöva en mer flexibel tätning mellan pumpskiva och pumphus. 
Mer flexibla tätningar mellan de rörliga delarna skulle även minska toleranskraven för varje 
enskild komponent. En annan åtgärd för att minska toleranskraven är möjligheten att justera 
pumphjulets läge i förhållande till pumphuset, antingen att möjliggöra en justering av pumphuset 
i höjdled och på så sätt justera in pumphjulet i rätt position, alternativt konstruera fastsättningen 
av pumphjulet på ett sådant sätt att dess läge är självjusterande i förhållande till pumphuset . Om 
detta genomförs skulle spalterna mellan pumphjul och pumphus minska vilket leder till minskat 
läckage. Andra källor för läckage är skiljeväggen, gummidukarna i pumphuset samt 
gummiduken mellan pumpskivorna. För att minska läckaget vid pumpskivan skulle gummiduken 
kunna tillverkas i ett bättre material alternativt att gummiduken byts ut mot en tätning av 
kolvringstyp. Minskat läckage vid gummidukarna i pumphuset skulle kunna erhållas genom en 
bättre gummikvalité. Bättre gummikvalité skulle minska läckaget mellan pumphjul och pumphus 
samt mellan pumphus och pumpskiva. En tjockare gummiduk i pumphuset skulle kunna göra 
pumpen okänsligare för större partiklar som kan tänkas tränga in i hydrauldelen. Det största 
läckaget erhålls troligtvis vid skiljeväggen, vilket skulle minskas om skiljeväggens tätande ytor 
beläggs med ett material av gummi alternativt utforma skiljeväggen som en läpptätning. 
 
En viktig begränsning för wobblerpumpen idag är dess utformning och storleken på inlopp samt 
utlopp som kan fungera som strypning vid för höga flöden och tryckhöjder. Dessa skulle behövas 
göras större och mer strömningsformade. Vibrationer i wobblerpumpen uppkom vid högre 
varvtal. Uppkommer vibrationerna p.g.a. den obalanserade massan skulle det kunna avhjälpas 
genom en balansvikt på axeln alternativt två pumphjul som arbetar i motfas.   
 
För att underlätta samt säkerhetsställa en riktig montering skulle snedställningshylsan behöva en 
styrning mot den kilformade brickan. Vissa tätningslägen skulle behöva modifieras så att 
oringarna i pumphusdelarna blir lättare att montera samt eventuellt en monteringshylsa för 
bälgen för att underlätta monteringen av denna mot pumphusets överdel.  
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Skulle spalterna mellan pumphus och pumphjul kunna göras små och då erhålla en bärande 
vätskefilm skulle pumphjul och pumphus verka som en glidlagring med små friktionsförluster. 
Då kan man ifrågasätta behovet av ett vinkelkontaktlager i pumphjulet. Men anser man att 
vinkelkontaktlagret ändå behövs bör även axelns lagring i mellandelen ersättas med ett liknande 
lager, ett lager som kan ta upp axiella krafter.  
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Bilaga 1. Pumpkurvor för Wobblerpump, 15 Hz, 20Hz, 30 Hz 
 

 
Figur 27. QH-kurva Wobblerpump 15 Hz 

 

 
Figur 28. QH-kurva Wobblerpump 20 Hz 
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Figur 29. QH-kurva Wobblerpump 30 Hz 
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Bilaga 2. Varierad frekvens konstant mottryck för 
Wobblerpump 
 

 
Figur 30. Flöde och varvtal vid varierad frekvens med konstanta tryckhöjder 
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Bilaga 3. QH-kurva länspump 2610 

 
Figur 31. QH-kurva länspump 2610 
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Bilaga 4. Motordata länspump 2610 

 
Figur 32. Motorkurva Länspump 2610. 3-fas asynkronmotor 400 V  
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Bilaga 5. QH-kurva PC-grinder 3068 

 
Figur 33. QH-kurva PC-grinder 3068 
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Bilaga 6. Beräkningar 
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Vid beräkning av deplacementet har två olika geometriska kroppar använts. De geometriska 
kropparna en kon samt ett sfärsegment. 
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Figur 34. Sfärsegment och kon med volymsberäkning 
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Pumphusets volym 
Volymen av pumphuset består av en rotationssymetrisk kropp med ett tvärsnitt enligt bilden 
nedan. Då ytter- och innerdiametern är kända styr endast vinkeln deplacementet. 

 
Figur 35. Tvärsnitt av pumphusets kavitet 

 
För att erhålla volymen av den rotationssymetriska kroppen har två olika geometriska kroppar 
använts. Dessa är en kon samt ett sfärsegment. 
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( 3
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Kaviteternas volym 
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Kraftens angreppspunkt 
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Momentet på axeln 
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Axelns deformation 
Då momentet samt axelns geometri är känd beräknas axelns deformation med hjälp av 
elementarfall och jämförs med femberäkning. (Ref hållf formelsamling) 

 
Figur 36. Elementarfall balkböjning 
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Bilaga 7. Sammanställningsritning Wobblerpump hydrauldel 

 
Figur 37. Sammanställningsritning Wobblerpump  
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