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Sammanfattning 
En mixer kallas även omrörare, eftersom dess huvuduppgift är att hålla vätska i rörelse. Vid 
all typ av omrörning krävs någon form av turbulens och bulkflöde. Mixerns dragkraft är det 
som avgör hur stort bulkflödet kan bli.  
 
I en mixer passerar vätskan propellern snabbt och strömningen är på så vis huvudsakligen 
axiell. Vätskan sätts även i rotation, men rotationshastigheten på vätskan är mycket mindre än 
propellerns hastighet. Då vätskan passerar propellern ökas den totala energin i form av statiskt 
tryck och rörelseenergi. Det statiska trycket ger upphov till dragkraften. Rörelseenergin 
kommer av att vätskan sätts i rotation och är i många fall inte önskvärd. För att få maximalt 
statiskt tryck eller dragkraft ska därför vätskans rotation vara så liten som möjligt. Detta kan 
åstadkommas genom förrotation av vattnet. Målet med detta examensarbete är att utveckla 
ledskenor som kan skapa den förrotation som krävs för att eliminera vätskans 
rotationshastighet, samt att genom tester verifiera att detta fungerar.  
 
För att kunna genomföra tester i små tankar tillverkades nedskalade modeller av mixern 4620 
med SLS-teknik i Duraform PA. Dessutom tillverkades en testrigg med syfte att mäta 
mixrarnas dragkraft. Testresultat för modellerna visade att vid användandet av ledskenor ökar 
mixerns dragkraft med mellan 10-20 % beroende på om mixern utrustats med jetring eller 
inte, jämfört med en vanlig mixer. Verkningsgraden var vid användandet av ledskenor mellan 
1-5 % högre än för en vanlig mixer, beroende på om jetring användes eller inte. Jetstråletester 
på modellerna visade att jetstrålen blir längre, stabilare och får en högre hastighet vid 
användande av ledskenor och jetring.  
 
En fullskalig prototyp tillverkades genom friformsframställningsmetoden SLS, efter att sju 
koncept tagits fram och utvärderats. Dragkraftstester gjordes på prototypen på ITT Flygt i 
Lindås, som visade att dragkraften ökar med mellan 5-15 % beroende på vilken 
propellervinkel som användes och om mixern var utrustad med jetring eller inte. 
Verkningsgraden ökade med upp till 7,5 %. 
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Abstract 
The primary function of a mixer is to keep a fluid in constant motion. All mixing applications 
require varying degrees of small-scale turbulence and bulk flow. The performance of a 
submersible mixer is measured by the thrust that it produces, while the strength of the bulk 
flow is dependent on the total amount of installed thrust. 
 
In a mixer, the fluid quickly flows past the propeller, and as a result, the current is mainly 
axial. The fluid will also obtain a rotating velocity, or a swirl, though this is significantly less 
than that of the propeller. During the process, the total amount of energy increases in the form 
of static pressure and kinetic energy. The static pressure creates the mixer’s thrust.  The 
kinetic energy is caused by the fluid’s rotation and is usually not desirable. Therefore, to 
obtain maximal static pressure, or thrust, the rotation of the fluid should be minimised where 
possible. This can be achieved by creating a pre-swirl of the water opposite the propeller 
rotation. 
 
The main objective of this master thesis is to develop and construct a set of guide vanes, 
capable of producing the pre-swirl needed to eliminate the rotational velocity of the fluid, and 
verify this through testing. 
 
To be able to carry out tests in small tanks, scaled down models of the 4620 mixer were 
developed, and manufactured with SLS technique in Duraform PA. Furthermore, a test rig 
was constructed with the purpose of measuring the mixer’s thrust. Mixer thrust test results 
reveals that by applying guide vanes to a mixer, the mixer thrust increases by approximately 
10-20 % compared to a normal mixer, depending on whether or not a jet ring is used. The 
mixer’s efficiency increases by 1-5 % compared to a normal mixer. Tests with the mixer’s jet 
shows that by using guide vanes, the jet becomes more stable, and obtains a higher velocity. 
 
After evaluating seven different concepts, a full scale prototype was manufactured with the 
SLS-method. Performance tests with this prototype, at ITT Flygt in Lindås, revealed that the 
mixer thrust increases by 5-15 % depending on the propeller blade angle and whether or not a 
jet ring is used. The mixer efficiency increases by up to 7,5 %. 
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Nomenklatur 
 
 
 
A  Propellerns tvärsnittsarea   [m2] 
c  Fluidens absoluta hastighet  [m/s] 
cm  Vätskans meridionalhastighet  [m/s] 
cu  Vätskans omfångshastighet  [m/s] 
D  Hjulets diameter   [m] 
F  Kraft, Dragkraft   [N] 
F0  Dimensionslöst krafttal   [-] 
FM  Mixer-, Impeller-verkningsgrad  [-]  
g  Gravitationsfältets acceleration ≈ 9,82  [m/s2] 
H  Lyfthöjd, meter vattenpelare  [m] 
Hth  Teoretisk lyfthöjd   [m] 
I  Ström    [A] 
K  Lyftkraftsförändring    [N] 
L, l  Längd    [m] 
M  Moment    [Nm] 
N  Varvtal    [rps] 
n  Varvtal    [rpm] 
P  Effekt    [W] 
Paxel  Axeleffekt    [W] 
Phyd  Hydraulisk effekt   [W] 
Pin  Ineffekt, elektrisk effekt   [W] 
Q  Volymflöde    [m3/s] 
RFP  Dragkraft/effektförbrukning  [N/W] 
r  Hävarm    [m] 
Smin  Kritiskt djup för vortexbildning  [m] 
SG  Specifik densitet   [-] 
T  Dragkraft    [N] 
U  Spänning    [V] 
u  Hjulets rotationshastighet   [m/s] 
va  Hastighet relativt fluiden   [m/s] 
w  Vätskans relativa hastighet   [m/s] 
w∞  Relativhastighetens medelvärde  [m/s] 
α  Strömningsvinkel (absolut) 
β  Strömningsvinkel (relativ) 
βs  Skovelvinkel 
βsvep  Svepningsvinkel 
ω  Vinkelhastighet   [rad/s] 
ρ  Densitet    [Kg/m3] 
η  Verkningsgrad   [-] 
ηhyd  Hydraulisk verkningsgrad   [-] 
ηtot  Total verkningsgrad   [-] 
ηmotor  Motorverkningsgrad   [-] 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras företaget som examensarbetet är utfört på, samt arbetets 
problembeskrivning och de mål och avgränsningar som gjorts. 
 

1.1 Presentation av företaget 
ITT Flygt AB, med sina 4500 anställda, är idag ledande tillverkare och leverantörer av 
dränkbara pumpar och omrörare. Produkterna används över hela världen i vatten- och 
avloppsanläggningar, för bevattning och dränering samt i olika industriprocesser. Företaget 
ingår i ITT Industries, som har 45 000 anställda världen över och omsätter närmare 50 
miljarder kronor. 
 

1.2 Bakgrund och problembeskrivning 
En mixer kallas även omrörare, eftersom dess huvuduppgift är att hålla vätska i rörelse. Vid 
all typ av omrörning krävs någon form av turbulens och bulkflöde1. Mixerns dragkraft är det 
som avgör hur stort bulkflödet kan bli.  
 
ITT Flygts dränkbara mixrar används huvudsakligen för homogenisering, det vill säga 
isärhållning av partiklar så de inte klumpar ihop sig och lägger sig på ytan, och suspendering 
av partiklar i vatten. En typisk applikation är mixning av avloppsvatten i reningsverk för att 
hindra fasta föroreningar från att sjunka till botten, sedimentering. Suspenderingen sker 
genom den jetström som mixern skapar i framriktningen. Jetströmmen ger upphov till en 
dragkraft vid mixern. När man mäter prestandan för en mixer är det just dragkraften man 
mäter. Mixern kan för en bättre effektivitet utrustas med en jetring som förbättrar 
inströmningen till impellern och motverkar recirkulation. 
 
Mixerns propeller ger vattnet en rotation, vilket inte bidrar till dragkraften och därmed heller 
inte till prestandan. Idag kan även viss avlösning från impellern skapa virvlar som letar sig 
tillbaka uppströms och vid grunt installerade mixrar drar de med sig luft ner från vattenytan. 
Även detta påverkar mixerns dragkraft negativt. 
 

1.3 Syfte 
Examensarbetet ska huvudsakligen ge svar på om det är möjligt att förbättra mixerns 
prestanda genom att sätta speciellt utvecklade ledskenor framför propellern. Dessa ledskenor 
ska ge upphov till en förrotation av vattnet, motsatt den rotation som propellern skapar. På så 
sätt minskas vattnets rotation ut ur propellern, vilket ger mixern större dragkraft. Detta kan 
göra det möjligt att använda mindre mixrar till samma applikationer som det tidigare 
behövdes en större mixer till, vilket sparar energi. 
 
Examensarbetet ska även ge svar på om omlänkningen av flödet eliminerar virvelbildning 
uppströms impellern som suger ner luft från ytan, så kallad vortexbildning. 
 

                                                 
1 Vätskeflödet i den tank mixern sitter i  
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1.4 Mål 
Målet med examensarbetet är att få fram teoretiska belägg för att förrotation förbättrar 
prestandan för mixrar samt möjligen minskar vortexbildning, och att bekräfta detta med en 
fysisk prototyp.  
 

1.5 Avgränsningar 
För att examensarbetet ska få en tydlig fokusering har vissa avgränsningar gjorts. 
 

• Projektet är tidsbestämt till 20 veckor. 
• Arbetet behandlar inte långsamtgående, växlade mixrar, utan endast direktdrivna. 
• Endast de mixrar som har en för ITT Flygt ny propellergeometri behandlas. Den nya 

propellern är konstruerad för att ge bättre igensättningsegenskaper. De mixrar som 
idag har denna propeller är 4610 och 4620. 
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2 Metod 
Examensarbetet kan ses som indelat i fem faser, nämligen 
 

• Informationsinsamling/Förstudie – Viktig information samlas in, teorin bakom mixrar 
och strömningsmekanik sammanställs. Informationsinsamlingen består till största 
delen av möten med personer kunniga inom relevanta ämnesområden. Inga direkta 
intervjuer utförs, utan snarare rena föreläsningar och diskussioner.  

• Beräkningar/Simuleringar – Beräkningar för att få fram teoretiska resultat som senare 
kan ställas mot verkliga tester.  

• Konstruktion – Underlag för prototyptillverkning tas fram med hjälp av CAD-
program. 

• Prototyptestning - Tester med framtagna prototyper för att bekräfta resultat från 
beräkningar och simuleringar. 

• Analys och utvärdering 
 

2.1 Planering 
ITT Flygt använder för sin produktutvecklingsprocess en Stage-Gate-modell. Detta 
examensarbete kan, överfört till ITT Flygts sätt att arbeta, ses som en förstudie till ett 
utvecklingsprojekt. För att få en passande struktur på examensarbetet delas denna förstudie 
upp som en förenklad Stage-Gate-modell med alla ingående faser, enligt  
Figur 1. 

 
 

Figur 1 – Stage-Gate-modell 
 
Denna modell ger en bra översikt över tillvägagångssättet för arbetet, samt är ett mått på hur 
långt arbetet kommit vid en viss tid. 
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3 Teori 
I detta kapitel presenteras information om hur en mixer fungerar, samt grundläggande 
strömningsmekanik för dessa. Då ingen källa anges är fakta hämtad från ITT Flygts intranät, 
och får ses som allmänt vedertagen på ITT Flygt.  
 

3.1 Mixerns användningsområden och uppbyggnad 
ITT Flygt har två typer av mixrar; långsamtgående (växlade) och direktdrivna. De 
långsamtgående mixrarna har lågt varvtal men stora propellerdiametrar, medan de 
direktdrivna är mer kompakta. 
 

3.1.1 Användningsområden 
Ett vanligt användningsområde för mixrar är homogenisering och suspendering, t ex i 
vattenreningsverk. Det innebär att partiklarna hålls isär, så de inte klumpar ihop sig och lägger 
sig på ytan eller på botten. En liknande applikation är destratifikation, det vill säga att hålla 
två vätskor med olika densitet blandade. Ett annat vanligt användningsområde är att blanda 
olika ämnen, se Figur 2. Dessa egenskaper gör att mixrar är vanliga vid biologisk 
vattenrening, utjämningsmagasin, neutralisationstankar, kloreringsbassänger, kyltankar, 
isfrihållning, gödseltankar, pumpstationer med mera. 
 

 
Figur 2 - Blandning respektive homogenisering med hjälp av mixrar [Bild: ITT Flygt AB] 

 

3.1.2 Uppbyggnad 
Mixern är i huvudsak uppbyggd av en motor och en propeller. Termen propeller används 
istället för impeller när den används för att förflytta mediet axiellt eller för att få fram en 
axiell kraft. En impeller däremot är ett hjul som roterar i en gas eller vätska, i 
pumpsammanhang ofta kallat pumphjul. Propellern består vanligtvis av ett antal blad 
placerande runt en centrumaxel. När bladen roterar skapas ett undertryck på ena sidan och 
motsvarande övertryck på andra sidan varpå en riktad strömningsrörelse i den omgivande 
vätskan eller gasen uppstår. 
 



 

 6

Motorn är en mångpolig asynkronmotor med termoskydd. Propellern har dubbelkrökta 
skovelblad, fastsvetsade vid navet. Bladen kan svetsas fast med olika vinklar för att ge olika 
omrörningskapacitet. Innanför propellern sitter en tätning som skyddar motorn från läckage. 
Axeln är lagrad i ett yttre huvudlager i propelleränden och ett inre dubbelt stödlager i 
bakänden. Längst bak på mixern sitter kabelinföringen, med komprimerbara bussringar för att 
förhindra läckage. 
 
Mixern i Figur 3 har utrustats med en jetring. Anledningen till detta är att jetstrålen från en 
mixer har en axiell riktning, medan inflödet till propellern huvudsakligen är radiellt. Jetringen 
minskar de förluster som kan uppstå vid riktningsändringar samt vid återcirkulation vid 
propellerns bladspetsar. Effektiviteten kan öka med 10–15% i vatten, och med ännu mer i 
viskösa medier, enligt faktabladet Kompakta omrörare – En serie som täcker alla behov (ITT 
Flygt AB, 2005). 
 

 
Figur 3 - Mixerns uppbyggnad [Bild: ITT Flygt AB] 

 
Vattnet strömmar förbi motorn och vidare genom propellern, vilket ger upphov till en 
dragkraft, se Figur 4. Det är storleken på dragkraften som bestämmer hur kraftig omrörning 
mixern kan producera.  
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ITT Flygts mixrar tillverkas i många olika versioner. Det finns åtta olika motorer, fyra 
propellerdiametrar, ett flertal olika propellerbladsvinklar samt möjlighet att använda jetring. 
För mixrar som placeras precis under vattenytan kan en vortexplatta monteras för att 
förhindra att propellern drar ner luft från ytan och därmed förlorar dragkraft. 
 

 
 

Figur 4 - Mixerns dragkraft [Bild: ITT Flygt AB] 
 
De mindre modellerna 4610 och 4620 har utrustats med en ny typ av propellergeometri, som 
har förbättrade igensättningsegenskaper. Det är dessa modeller som detta examensarbete 
fokuserar på. Figur 5 visar de olika propellerstorlekarna. Över varje propeller står 
modellnumret på de mixrar som använder sig av dessa propellrar.  

 
Figur 5 - ITT Flygts olika propellerstorlekar [Bild: ITT Flygt AB] 

 
Som figuren visar använder sig mixrarna 4610 och 4620 av de allra minsta propellrarna. 
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3.2 Positionering av mixrar 
För att en mixer ska fungera så bra som möjligt finns ett antal steg som ska följas vid 
installation. Det första som ska göras är att lokalisera bulkflödet, det vill säga vätskeflödet, i 
den tank mixern ska placeras i. Målet är att teoretiskt hitta den längsta loopen till de lägsta 
förlusterna.  Detta gör det lättare att bestämma mixerns position för ett optimalt flöde, se 
Figur 6.  

 
Figur 6 - Positionering av mixer i bulkflödet [Bild: ITT Flygt AB] 

 
Att mixerns jetstråle får ordentligt med utrymme att utvecklas är viktigt för storleken på 
bulkflödet. Ju mer jetstrålen kan utbredas, desto större blir bulkflödet. En annan viktig sak att 
tänka på är den vertikala samt lodräta riktningen på mixern. I en tank med endast en mixer är 
en tumregel att mixern placeras så att den pekar på en punkt som är en fjärdedel av tankens 
längd respektive höjd, mätt i mitten av tanken, se  
Figur 7. 
 

 
 

Figur 7 - Mixerns riktning i tanken. Vänster bild visar tanken uppifrån och den högra bilden 
visar tanken från sidan. [Bild: ITT Flygt AB] 

 
Om det finns två mixrar i tanken ska de riktas på en punkt som är på en åttondel respektive tre 
åttondelar av tankens höjd. Detsamma gäller för den horisontella positioneringen. 
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3.3 Prestanda för en mixer 
En omrörares kapacitet avgörs framför allt av hur dess hydrauliska delar är konstruerade. 
Omrörningsresultatet i de flesta applikationer beror på hur stort bulkflöde som kan skapas i 
tanken. Det är därför alla ITT Flygts omrörare är konstruerade för att ge maximal dragkraft 
med minimal effektförbrukning. Effektiviteten måste kunna upprätthållas även i fiberrika 
medier, utan igensättning på propellern. Den bakåtkrökta formen på propellrarna i ITT Flygts 
omrörare, se Figur 5, minimerar risken för igensättning i sådana medier.  
 
Själva dragkraften är den kraft som mixern skapar på grund av jetstrålen och är således 
beroende av motorns kapacitet, propellerns utformning samt dess varvtal.  
För att kunna studera dragkraften dimensionslöst, används, enligt Gustavsson & Mohammar 
(1991), sambandet 
 

 420 DN
FF

ρ
=  (1) 

 
där antagandet görs att relationerna mellan hastighetsvektorerna i hastighetstrianglarna är lika 
oavsett skala på en propeller. F är dragkraften, ρ densiteten för mediet som mixas, N varvtalet 
och D diametern på propellern.  
 

3.4 Verkningsgraden hos en mixer 
Den totala verkningsgraden för en mixer är 
 

 
IN

hyd
tot P

P
=η    (2) 

och den hydrauliska verkningsgraden är 
 

 
axel

hyd
hyd P

P
=η    (3) 

 
där P står för effekt.  
 
För en mixer är den hydrauliska effekten svår att definiera och definitioner som används för 
andra tillämpningar av propellrar kan inte användas. Enligt klassiska propellerteorier som 
används på flygplan, båtar och vindkraftverk, antas att propellern rör sig med en konstant 
hastighet relativt det parallella flödet för fluiden. Verkningsgraden i marina sammanhang 
definieras som 
 

 
axel

a
hyd P

vT
=η    (4) 

 
där T är dragkraften och va är hastigheten relativt fluiden. Dessa teorier är dock helt 
oanvändbara i mixersammanhang i och med att va= 0 ger 0=η . 
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För pumpar används definitionen 
 

 
axelP

gQHρη =   (5) 

 
där H är lyfthöjden och Q är flödet. Denna definition är också oanvändbar eftersom en 
dränkbar mixer sitter i en tank med konstant tryck.  
För en mixer definieras den hydrauliska effekten istället, enligt ISO 21630:2007 (E) 
 

 
( ) 2/1

2/32/1

22 πρρ D
FFA

A
FPhyd =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅
=   (6) 

 
Den hydrauliska verkningsgraden för en mixer blir således med ekv (3) 
 

 
( ) 2/1

2/3

2πρ
η

axel
hyd DP

F
=   (7) 

 
Andra begrepp som används för att mäta en mixers effektivitet är kraft per effektförbrukning.  
 

 
in

FP P
FR =    (8) 

 
Att notera är att detta begrepp är dimensionsbundet och således beroende av 
impellerdiametern och dess hastighet, inte bara av dess geometri. Begreppet används i 
huvudsak för kunder.   
 

3.5 Hydrauldelens uppbyggnad 
I en mixer förs stora mängder vätska förbi mixern samtidigt. Vätskan passerar propellern 
snabbt och strömningen är på så vis huvudsakligen axiell. Vätskan sätts även i rotation, men 
rotationshastigheten på vätskan är mycket mindre än propellerns hastighet. Då vätskan 
passerar propellern ökas den totala energin i form av statiskt tryck och rörelseenergi. Det 
statiska trycket ger upphov till dragkraften. Rörelseenergin kommer av att vätskan sätts i 
rotation och är i många fall inte önskvärd. För att få maximalt statiskt tryck eller dragkraft ska 
alltså vätskans rotation vara så liten som möjligt. Detta kan göras med för- och efterrotation.  
 

3.5.1 Strömning runt propellerblad 
När strömning runt propellerblad ska studeras, brukar det, enligt Ståhl (1982) göras snitt i 
strömningsriktningen, snitten kan ha olika utformning, se  
Figur 8, beroende på hur mixerns hydrauldel är utformad. Olika snitt på en propeller har olika 
geometri, hastighet och egenskaper. Propellerhastigheten u i varje punkt i ett 
propellerbladssnitt är  
 
 ru ⋅= ω   (9) 
 
där ω är vinkelhastigheten och r är radien för snittet. När strömningen i snittytan studeras görs 
antagandet att alla hastighetsvektorer ligger i snittytan.  
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Hastighetsvektorer kan studeras som absoluta hastigheter c eller som hastigheter relativt 
snittets hastighet w. Bladets hastighet, absoluthastigheten och den relativa hastigheten bildar 
enligt Strinning (1979) tillsammans så kallade hastighetstrianglar, se  
Figur 8. 
 

 
 
 

Figur 8 - Tvärsnitt av propellerblad, med hastighetstrianglar vid fram- och bakkant 
 
Enligt Strinning (1977) har dessa vektorer sambandet  
 
 wuc rrr

+=  (10) 
 
Den relativa hastigheten vid framkanten är w1 och har vinkeln β1 i förhållande till propellerns 
hastighet, u, se  
Figur 9. Vid profilens bakkant har en viss medrotation uppstått och vätskans absoluthastighet 
c2 är inte längre parallell med pumpaxeln, utan har här en komposant cu i omfångsriktningen, 
se  
Figur 9. Den relativa hastigheten är därmed w2 vid bakkanten. 
 

 
 

Figur 9 - Hastighetstriangel 
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Hastighetsändringen från c1 till c2 i Figur 8 är direkt kopplat till tryckhöjden H som tillförs 
vätskan.  
 
 
Detta kan bevisas genom Eulers huvudekvation enligt 
 

 
g

ucucH uu
th

1122 −
=  (11) 

 
där cu1 och cu2 är projektionen av c1 respektive c2 i propellerns rörelseriktning. Flödet som 
pumpen ger upphov till är kopplat till meridionalkomponenten cm som är vätskans absoluta 
strömningshastighet i mixerns axelriktning, z-led. Det är alltså hastigheten som vätskan 
strömmar genom mixern med. Kontinuitetsekvationen ger 
 
 AcQ m ⋅=  (12) 
 
Vätskan tillförs en viss energi per tidsenhet i hydrauldelen. Denna benämns vatteneffekt, P, 
och definieras som 
 
 thHgQP ρ=  (13) 
 
Ekvationen visar att man kan få samma vatteneffekt med olika kombinationer av flöde och 
tryckhöjd. En så kallad QH-kurva, eller pumpkurva, visar hur pumpens flöde förhåller sig till 
tryckhöjden, se den röda kurvan i  
Figur 10. 
 

 
 

Figur 10 - QH-kurva [Bild: ITT Flygt AB] 
 
Vanligt är även att inkludera kurvor för effektförbrukning, verkningsgrad samt NPSH2, det 
vill säga skillnaden mellan totaltrycket på pumpens sugsida och vätskans ångbildningstryck. 

                                                 
2 Net Positive Suction Head. Ett mått på pumpens benägenhet att kavitera. 
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3.5.2 Krafter på propellerblad 
En propeller i arbete påverkas enligt Ståhl (1982) av en kraft från vätskan som passerar. En 
liten sektion med bredden b av bladet påverkas av en kraft F, se  
Figur 11.  
 

 
 
 

Figur 11 - Krafter på del av propellerblad 
 
Denna kraft kan delas upp i två komponenter, lyftkraften L vinkelrät mot relativhastighetens 
medelvärde, w∞, och motståndet D parallellt med w∞. För en god profil är L>>D. 
Den del av kraften F som är parallell med rörelseriktningen u utför ett arbete. När vätskan 
påverkar bladet med en kraft påverkas även vätskan med en lika stor motriktad kraft. Det är 
denna kraft som är mixerns dragkraft. 
 

3.5.3 Gitterverkan 
När vätska passerar genom en propeller eller ledskenor i en axialpump påverkas den inte av 
endast en bladprofil, utan passagen kan enligt Ståhl (1982) ses som en oändlig rad med blad, 
ett gitter. Den så kallade gitterverkan beror av profiltypen, delningsförhållandet t/l, se Figur 
12, samt skovelvinkeln βs. 

 
Figur 12 - Exempel på ett skovelgitter 

 
Lyftkraftsförändringen K, för en profil är en funktion av gitterdelningen t/l.  
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När värdet på t/l blir stort går K mot 1, det vill säga gitterverkan försvinner när avståndet 
mellan profilerna ökar. 
 

3.6 Ledskenor 
Ledskenor kan användas före eller efter en propeller. Deras funktion är att länka om vätskan 
så att den får så liten rotation vid utloppet som möjligt, så att den absoluta hastigheten c blir 
så parallell med rotationsaxeln som möjligt vid propellerns/ledskenornas bakkant, beroende 
på om ledskenorna är före eller efter propellern. Ledskenornas geometri anpassas för de 
hastighetstrianglar propellern ger upphov till och bör likt propellern vara olika utformade på 
olika avstånd från centrum. 
 
Ett vanligt problem med ledskenor är att de sätter igen då de används i förorenat vatten. För 
att ledskenorna ska sätta igen så lite som möjligt finns det, enligt Nilsson (1989), ett antal 
parametrar som bör tas i beaktning vid utformning av ledskenorna. Anströmningsvinkeln, α, 
påverkar troligen den tid det tar för skräp att glida av ledskenorna. Ju högre 
anströmningsvinkel, desto snabbare glider skräpet av. Den parameter som inverkar mest är 
svepningsvinkeln βsvep. Vid en vinkel på 25-35º ändras avglidningshastigheten kraftigt. Figur 
13 beskriver ett exempel på hur avglidningshastigheten beror av svepningsvinkeln, enligt 
experiment av Nilsson (1992). Förhållandet ändras dock något när ledskenornas utformning 
ändras, så figuren bör endast ses som ett exempel. 
 

 
 

Figur 13 - Avglidningshastigheten vid olika svepningsvinklar 
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3.7 Vortexbildning 
Vortexbildning är en virvelbildning uppströms impellern som suger ner luft från ytan. Detta 
påverkar mixerns prestanda negativt. För att undvika vortexbildning bör en mixer enligt ITT 
Flygt Mixer Positioning Principles (art.no: 892731) placeras på ett djup enligt  
 

 
D
F

SG
S 019,0

min =  (14) 

 
där S är djupet från ytan till propellerspetsen, D är propellerdiametern, F är mixerns dragkraft 
och SG är vätskans specifika densitet, som för vatten med en temperatur på 4º C är 1. 
 

3.8 Likformighet 
Om det förutsätts att hastighetsförhållandena för propellern, det vill säga relationen mellan 
den relativa och den absoluta strömningen, förblir oförändrade även om propellern skalas 
geometriskt gäller enligt Henriksson (1992) kinematisk likformighet. Ekvationen som 
möjliggör skalning med avseende på tryckhöjd blir då 
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där H är tryckhöjden, D är diametern och n är varvtalet. För nedskalning med avseende på 
flöde gäller 
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där Q är flödet, D är diametern och n är varvtalet. För nedskalning med avseende på effekt 
gäller 
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där P är effekten, D är diametern och n är varvtalet. 
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4 Genomförande 
I detta kapitel presenteras examensarbetets olika genomförandefaser, från konstruktion till 
prototyptester. 
 

4.1 Testning 
ITT Flygt AB har på grund av tidigare genomförda mixertester tillgång till små modellmixrar 
som lämpar sig för tester i små tankar. Dessa är inte skalenliga mot någon i ITT Flygts 
sortiment existerande mixar, men kan dock användas till lättare tester, där inga exakta siffror 
eftersträvas.  
 
För att få fram mätdata från dessa mixrar tillverkades en testrigg med syfte att mäta mixrarnas 
dragkraft. Denna rigg byggdes med relativt stor noggrannhet då den kan vara till användning 
för olika mätningar och tester under hela examensarbetet.  
 

 
 

Figur 14 - Testrigg med lastcell och modellmixer 
 
Riggen byggdes med en lastcell som kan mäta krafter. Modellmixern sattes sedan på en ledad 
hävarm som kopplats till lastcellen, se Figur 14 och Figur 15. Lastcellen har ett mätområde 
mellan -2,5 N till 2,5 N. Hävarmens längd regleras så att kraften på lastcellen hela tiden ligger 
inom det givna intervallet. För att få data från lastcellen kopplades den till en förstärkare som 
ger en spänningssignal till en PC-logger3 som i sin tur kopplas till en dator. I datorn användes 
programmet Easy View4 för att generera grafer över dessa värden. Programmet konverterar 
                                                 
3 Datalogger som tillsammans med ett utvärderingsprogram och en laptop utgör ett mätsystem för 
standardiserade analoga signaler. 
4 Easy View är ett analysprogram för värden från dataloggers. 
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insignalerna till krafter efter inmatade ekvationer (omvandlar volt till newton och räknar om 
kraften på lastcellen till dragkraften på motorn med kraftekvationen) och instruktioner. 
Lastcellen kalibrerades med en vikt med känd massa. Kraften som fås i lastcellen P omräknas 
till kraften vid modellmixern, se Figur 15, med sambandet 
 
 yFxP ⋅=⋅  (18) 
 
där P och F är krafter, och x och y avstånd, enligt Figur 15.  
 

 
 

Figur 15 - Principskiss av testrigg 
 
För att se hur dragkraften påverkades av djupet gjordes test med mixern monterad på olika 
djup. Mixern testades också både med och utan jetring. Test gjordes också speciellt för att 
mäta hur vortexbildning påverkade dragkraften. Detta gjordes genom att mixern monterades 
på ett sådant djup att virvlar som sögs ned i propellern kunde observeras.  
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4.2 Mätning av modellmotorns effekt och varvtal 
För att kunna använda modellmixerns motor till tester med nedskalade prototyper av den 
riktiga propellergeometrin gjordes ett antal mätningar för att bestämma dess egenskaper. Tre 
parametrar mättes; ström (I), spänning (U) samt varvtal (n). Motorn och en propeller 
monterades upp i testriggen, och bassängen fylldes med så mycket vatten att propellern inte 
stördes av vortexbildning. En seriekopplad och en parallellkopplad multimeter mätte ström 
respektive spänning, och med hjälp av ett stroboskop mättes varvtalet, se Figur 16. 
 

 
 

Figur 16 - Mätning av varvtal med hjälp av stroboskop 
 
Stroboskopet riktades rakt mot propellern, och ställdes in på dess högsta frekvens, ca 17 000 
blinkningar per sekund. Sedan sänktes frekvensen sakta till dess att propellern såg ut att stå 
stilla. Eftersom propellern har tre blad innebär detta att propellern snurrade en tredjedels varv 
per blinkning. Mätvärdet noterades, och sedan sänktes frekvensen till dess att propellern såg 
ut att stå stilla igen. I detta läge snurrade propellern två tredjedels varv per blinkning. 
Mätvärdet noterades igen och frekvensen sänktes sedan ytterliggare. När propellern denna 
gång såg ut att stå stilla snurrade den ett varv per blinkning, vilket betyder att antalet 
blinkningar per minut på stroboskopet var lika med motorns varvtal. Ett medelvärde för dessa 
varvtal togs fram då motorns varvtal fluktuerade något.  
 
Motorns effekt beräknades med 
 
 UIP =  (19) 
 
Mätningarna registrerades och sammanställdes i Bilaga 1. Sex mätningar gjordes för varje 
fall, av vilka ett medelvärde räknades ut. 
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4.3 Nedskalning av mixern 4620 
För att kunna göra tester i små tankar togs en skalad modell av mixern 4620 fram. 
 

 
 

Figur 17 - ITT Flygts mixer 4620 utan jetring [Bild: ITT Flygt AB] 
 

Skalfaktorn 
1

2

D
D

 bestämdes med hjälp av de mätningar som gjorts, se Bilaga 1, samt ekvation 

(17). Därefter togs den befintliga propellern och jetringen för en 4620 in i CAD-programmet 
Pro/Engineer och förenklades och skalades ned, se Figur 18. För att modellen skulle hålla för 
tester ökades materialtjockleken på vissa ställen. Motorns diameter ökades också för att 
stämma överens med skalfaktorn.  
 

 
Figur 18 - CAD-modell av nedskalade mixern 4620 i genomskärning 

 
Axeln på motorn är gängad, därför gjordes ett uttag för en distansmutter i propellern. Delarna 
beställdes sedan av företaget Pro Total som med friformsframställningsmetoden SLS5 
tillverkade modellerna i Duraform PA. Ytan glasblästrades och infiltrerades med epoxi för att 
tåla vatten.   
 
                                                 
5 Selective Laser Sintering - Friformframställningsmetod 
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4.4 Beräkningar för ledskenor 
För att ta fram ledskenor som fungerar med mixern studerades först propellern i åtta olika 
snitt. Beräkningar gjordes sedan på vilken förrotation som krävs för att vattnet ska lämna 
mixern utan rotation. 
 
Med hjälp av SEDI6 togs ett datablad, se Bilaga 2, fram med olika värden för åtta snitt på 
propellerbladen. Med dessa värden kunde hastighetstrianglar för bladets fram- och bakkant tas 
fram. Samma beräkningar gjordes för alla åtta snitten. För fullständiga resultat se Bilaga 3. 
 

4.4.1 Utan förrotation 
Hastighetstriangeln vid propellerbladets bakkant illustreras i Figur 19. Som figuren visar 
uppstår en vinkel α2 mellan c2 och u2. Vattnet har en hastighetskomposant i 
rotationsriktningen vilket betyder att vattnet roterar när det lämnar propellern. Denna vinkel 
ges av 
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2
2tan

u

m

c
c

=α   (20) 

 
Vinkeln β2 beräknas enligt samma princip 
 

 
2

2
2sin

w
cm=β  (21) 

 
För att vattnet ska lämna propellern utan rotationshastighet ska alltså c2 vara lika med cm2, det 
vill säga att cu2 = 0. 
 
 

 
 

Figur 19 - Hastighetstriangel för bladets bakkant utan förrotation 
 

                                                 
6 Semi Empirical Design of Impellers and Guide Vanes - Program för design av blad för propellrar och 
ledskenor, utvecklat av ITT Flygt. 
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Vid propellerbladets framkant uppstår en annan hastighetstriangel. Vattnet strömmar här rakt 
in mot propellern, eftersom ingen förrotation finns. Hastigheternas riktningar illustreras i 
Figur 20.  
 

 
 

Figur 20 - Hastighetstriangel för bladets framkant utan förrotation 
 
I detta fall blir cu1 = 0 eftersom all hastighet är vinkelrät mot propellerns hastighet u1. Vinkeln 
β1 ges här av 
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Flödet, Q, varierar med cm och arean A enligt 
 
 AcQ m ⋅=  (23) 
 
Eftersom flödet är lika stort vid bladens fram- och bakkanter ger ekvation (23) att 
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På detta sätt kan ett areaförhållande räknas ut, som är konstant även vid förrotation. 
 

4.4.2 Med förrotation 
Genom att sätta ledskenor framför propellern bildas en förrotation av vattnet innan det når 
propellerbladen. Detta ska göra att vattnet lämnar propellern utan någon rotationshastighet, 
det vill säga cu2 = 0. Vidare antas att utloppsvinkeln β2 är konstant för olika flöden och 
inloppsvinklar. För verifiering av detta se Bilaga 3 där ”BETA2” alltid är ungefär lika med 
”BETA2ORG”. I beräkningarna antas också att tryckskillnaderna är konstanta. Detta är 
egentligen ett felaktigt antagande men på grund av att flera iterationer görs blir resultaten 
tillräckligt nära då ett nytt tryck fås vid varje iteration. Enligt Eulers huvudekvation, ekvation 
(11), blir 
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Vattnets utloppshastighet, c2, beräknas enligt 
 

 )tan()tan( 222
2

2
2 ββ ⋅=⇒= uc

u
c  (26) 

 
Vid cu2 = 0 är c2 = cm2. Eftersom areorna är konstanta kan cm1 då bestämmas med hjälp av 
ekvation (23). För att kunna bestämma hur mycket förrotation som behövs för att uppfylla 
villkoret cu2 = 0 bestäms vinkeln α1. 
 

 
 

Figur 21 - Inloppshastigheter vid förrotation 
 
Enligt Figur 21 bestäms α1 enligt 
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I SEDI används istället vinkeln mellan c1 och propellerns axel, det vill säga 
 
 αα −= 90axiell   (28) 
 
Flödet genom mixern vid förrotation beräknas genom ekvation (23), samt att arean är lika i 
båda fallen, till 
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4.4.3 Iteration  
De värden som tagits fram för a1 samt för flödet Q användes som inparametrar i SEDI för att 
få fram en mer exakt lösning. På så sätt kunde ett nytt datablad med parametrar skapas. Med 
dessa nya värden beräknas α2 för att se hur mycket av efterrotationen som är kvar.  
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I nästa steg sätts cu2 = 0 igen, och hela proceduren i kapitel 4.4.2 görs en gång till med 
värdena från det nya databladet. Därefter räknas α2 ut igen för att se hur mycket av 
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efterrotationen som nu är kvar. Dessa steg upprepas till dess att 2α ändras mindre än ±1,5º 
från föregående iteration. Exempel på datablad med värden från en iteration redovisas i  
Bilaga 3. 
  

4.5 Modellmotorns verkningsgrad 
För att kunna använda modellmotorn till tester togs verkningsgraden fram för denna, med 
hjälp av en bromsbänk. Eftersom motorerna är små fanns ingen lämplig bromsbänk att tillgå, 
varför det första steget blev att tillverka en bromsbänk anpassad för modellmotorn.  
Motorn spändes fast med hjälp av ett städ, se Figur 22, och bromsades genom att två 
bromsklossar nöp åt runt axeln med hjälp av åtdragbara skruvar. Klossarna satt fast i en 
momentarm, vars andra sida vilade på en våg. På detta sätt kunde momentet beräknas genom 
 
 rFM ⋅=  (31) 
 
där F är kraften på vågen och r är momentarmens längd.  
 

 
 

Figur 22 - Bromsbänk 
 
Vidare mättes varvtal och ineffekt för motorn. För att beräkna verkningsgraden räknades först 
motorns axeleffekt ut genom 
 
 ωMPaxel=  (32) 
 
Tester gjordes för olika varvtal, från 600 rpm till 1600 rpm, vilket gjorde att en 
verkningsgradskurva för motorn kunde tas fram, där verkningsgraden beräknades enligt 
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P
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Diagram och andra resultat presenteras i kapitel 5.3. 
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4.6 Modelltester  
För att verifiera att ledskenorna förbättrar mixerns egenskaper i verkligheten gjordes ett antal 
tester i den tidigare byggda testriggen. Upplägget för testerna var att testa mixern i olika 
situationer, med dessa utföranden: 
 

• utan jetring och ledskenor 
• utan jetring men med ledskenor vinklade åt fel håll 
• utan jetring men med ledskenor vinklade åt rätt håll 
• med jetring men utan ledskenor 
• med jetring och ledskenor riktade åt fel håll 
• med jetring och ledskenor riktade åt rätt håll 

 
Ledskenor riktade åt fel håll innebär ledskenor som förroterar vattnet åt samma håll som 
propellern, vilket förstärker efterrotationen. Testerna med dessa ledskenor är rent 
experimentella, och inga förberedande beräkningar har gjorts för att reda ut vilken effekt detta 
kan ge. 
 

4.6.1 Dragkraftstester i stor tank 
Testriggen sattes upp i en tank, se Figur 23, som mäter 2150 x 400 x 800 mm för att göra 
mätningar på modellmixern. Tanken fylldes till hälften med vatten, vilket motsvarar ca 350 
liter. Multimetrar användes för ström- och spänningsmätning, och ett stroboskop användes för 
varvtalsmätning enligt samma princip som i kapitel 4.2. Dragkraften loggades med hjälp av 
Easy View.  
 

 
 

Figur 23 - Testrigg monterad i tank 
 

Mätresultaten sammanställdes, och viktiga mätetal som F0 och 
P
F

räknades ut. För att se om 

mixern blev effektivare med hjälp av ledskenorna undersöktes även mixerns verkningsgrad, 
FM. Allting sammanställdes i diagram, se kapitel 5.5.1. 
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4.6.2 Jetstråletester i stor tank 
En viktig frågeställning är vilka faktorer det egentligen är som påverkar 
omblandningsförmågan hos en mixer. Att dragkraften är en av faktorerna är känt, men mindre 
känt är hur jetstrålens utseende påverkar omblandningen. För att studera jetstrålens utseende 
gjordes tester i en stor tank med en mätskala längs sidoväggen. En videokamera monterades 
så att den filmade tanken rakt från sidan, se Figur 24. Sedan tillfördes med en pipett en liten 
mängd bläck vid mixerns inlopp, vilket gjorde det möjligt att se jetstrålen. 
 

 
 

Figur 24 – Jetstråletest 
 
Mixern kördes för alla utföranden med samma dragkraft, 1,5 N. Detta gjordes för att 
säkerställa att det endast var mixerns utformning som påverkade jetstrålens utseende. 
Jetstrålestudiens resultat presenteras i kapitel 5.5.2.  
 

4.6.3 Vortextest 
Ett första vortexbildningstest gjordes i samma bassäng som dragkraftstesterna, för att se om 
vortexbildningen minskade vid användandet av ledskenor. Testet gick ut på att mixern 
placerades i mitten på tanken på ett sådant djup att vortexvirvlar uppstod, enligt ekvation (14). 
Mixern matades här med konstant effekt både med och utan ledskenor. Mixern kördes 
därefter under 10 minuter, och varje vortexvirvel loggades. På detta sätt kunde en kvot räknas 
ut för hur stor del av den totala tiden som vortexbildning uppstod. Resultaten för detta test 
redovisas i kapitel 5.5.3. 
 

4.7 Koncept för prototyp i fullskala 
Testresultaten från skalmodellstesterna gav ett så pass bra underlag att framtagning av en 
fullskalig prototyp var intressant. Utformningen av själva ledskenorna är samma för fullskalig 
prototyp som för skalmodellerna. Det finns dock andra saker att ta hänsyn till när det gäller 
fullskalig prototyp, såsom monteringslösningar och materialval. Ett antal koncept togs därför 
fram.  
 

4.7.1 Tillverkningsmetoder 
Innan själva koncepten togs fram kartlades vilka typer av tillverkningsmetoder som var 
möjliga för tillverkning av ledskenor. Ett studiebesök gjordes därför på Fredriksons Verkstads 
AB i Vadstena, där diskussioner om tillverkning hölls med Hans Gustafsson, ansvarig 
inköpare på ITT Flygt, samt Kjell Hjalmarsson, produktionsingenjör på Fredriksons.  
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Resultatet från diskussionerna visade att det fanns flera möjliga sätt att tillverka ledskenorna. 
Ett alternativ är att göra dem i plåt som sedan bockas. Detta gör ledskenorna väldigt tunna och 
innebär svetsning vid fästpunkterna i jetring och mixerkropp. Förslag på tillverkningssätt, 
kostnad och leveranstid för denna metod finns i Bilaga 5. Ett enklare alternativ är att skära ut 
ledskenorna ur en plåtcylinder. Det blir då endast en approximation till den verkliga formen, 
men det är ett mindre kostsamt alternativ. För prisförslag och leveranstid, se Bilaga 6. Ett 
annat alternativ är att gjuta ledskenorna. Ledskenorna blir då tjockare, men ges också 
möjlighet att skruvas pressas eller krympas fast i jetring och mixerkropp. Ledskenorna kan 
även tillverkas i plast som då ger stora friheter i dess utformning. Plast innebär också låga 
tillverkningskostnader både vid prototypframtagning och vid serieproduktion. För prisförslag 
och leveranstid för tillverkning med denna metod, se Bilaga 7.  
 

4.7.2 Beskrivning av koncept 
Detta kapitel beskriver i korthet de sju koncept som tagits fram.  
 

• Originalfästen – Bygger på en idé om att kunna utnyttja de idag befintliga 
upphängningsanordningarna för mixern. 

 
• 1/6 Plåtpress – Fokuserar på en konstruktion bestående av sex separata ledskenedelar. 

Dessa delar tillverkas i ett stycke genom plåtpressning. Konstruktionen är självlåsande 
men säkras på mixerkroppen med hjälp av slangklämmor. 

 
• Egentillverkade Cylindriska – Konceptet bygger på att ledskenegeometrin skärs ut 

ur ett cylindriskt rör. Ledskenorna tillverkas nere i ITT Flygts labhall. 
 

• Rörskurna skenor med halv fästring – Bygger på samma princip som 
cylinderkonceptet, men där tillverkningen sker externt, med hjälp av rörlaser. 

 
• Plåtformade skenor med skåror – Bygger på samma idé som konceptet med 

plåtpressade ledskenor. Skillnaden är att ledskenorna tillverkas separat och sedan fästs 
med en fästring runt mixerkroppen. 

 
• SLS Plast – Konstruktionen är här anpassad för tillverkning genom 

friformsframställning, FFF. 
 

• Gjutning – Ledskenorna gjuts och konstrueras för att kunna skruvas fast på en ring 
som kan sättas runt mixern. 

 
Koncepten presenteras närmare i Bilaga 8. 
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4.7.3 Idéer om igensättningsegenskaper 
Igensättning är något som kan bli ett problem då ledskenor sätts på mixern. Mixrar har i dag 
stora krav på sig att vara så gott som igensättningsfria och det är i många fall en av de 
viktigaste egenskaperna. Ledskenorna får därför inte försämra igensättningsegenskaperna hos 
mixern. Detta skulle sannolikt vara ett problem då ledskenorna används tillsammans med 
jetring. Några idéer för hur ledskenorna skulle kunna utformas för att få så bra 
igensättningsegenskaper som möjligt har därför tagits fram.  

 
Figur 25 – Skisser på ledskeneutformning 

 
Skisserna i Figur 25 visar mixern från sidan med tre olika typer av ledskenor. Bilden till 
vänster visar en mixer där det lämnats en spalt mellan ledskenan och jetringen. Denna spalt 
ska kunna släppa igenom föremål och partiklar som annars skulle kunna fastna. Skissen i 
mitten visar en ledskena som ändrar svepningsvinkel när den närmar sig jetringen. Detta för 
att det inte ska vara ett hörn där föremål kan kila fast, vilket liknar ITT Flygts patent om 
igensättningsfri pump för ledskenor i en propellerpump. Skissen till höger visar en ledskena 
som alltid ska ha en viss svepningsvinkel relativt inflödet i varje strömningslinje.  
 
Ledskenornas igensättningsegenskaper har inte studerats praktiskt då testmöjligheter inte 
finns. Mixerprototypen som tas fram ska endast testas i rent vatten med avseende på 
prestanda.   
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4.7.4 Konceptval 
De sju framtagna koncepten värderades med hjälp av en utvärderingsmatris, se Figur 26. 
Viktiga egenskaper för prototypen listades, och viktades efter hur betydelsefulla de var. 
Viktigt att poängtera är att denna utvärdering gjordes för att ta fram det koncept som skulle 
vara bäst för en fullskalig prototyp, och inte vilket koncept som skulle vara bäst för 
serietillverkning. Detta gjorde att egenskaper som låg tillverkningskostnad, kort leveranstid 
samt hög tillverkningsnoggrannhet var viktiga. 
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 Viktning        

Låg tillverkningskostnad 4 1 2 5 4 2 4 3 

God monterbarhet 3 3 2 3 4 4 3 1 

Kort konstruktionstid 2 1 3 5 3 2 3 3 

Kort leveranstid 5 1 1 5 3 2 5 1 

God ytfinhet 3 5 5 5 5 5 3 3 

Lång livslängd 1 5 5 5 5 5 1 3 

Hög slagtålighet 1 5 5 4 4 4 2 3 

God passform 3 5 2 3 3 3 5 3 

Möjlighet till serieproduktion 3 3 3 1 2 3 4 1 

Låg vikt 1 2 3 3 3 3 5 1 

Goda strömningsegenskaper 4 2 3 1 1 3 5 5 

Hög kompatibilitet 3 5 4 3 3 3 4 3 

Bra igensättningsegenskaper 1 3 2 3 3 3 2 2 

God hållbarhet 4 5 4 3 4 4 3 3 

Hög säkerhet 2 2 3 1 2 2 4 4 

Miljövänligt material 1 5 5 5 5 5 4 4 

Hög tillverkningsnoggrannhet 4 3 2 1 3 3 5 5 

  138 129 142 144 140 178 129 
 

Figur 26 – Utvärderingsmatris 
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4.8 Patentsökning 
Det under detta examensarbete framtagna koncept med ledskenor för mixer har genomgått en 
patentsökning av två anledningar. Den ena var att se om konceptet utgör något intrång på 
patent som finns idag. Den andra anledningen var att se om det finns möjlighet att ta patent på 
konceptet som tagits fram under examensarbetet. För att patent ska beviljas krävs att 
uppfinningen är ny, har uppfinningshöjd och att den är industriellt tillämpbar. 
Patentsökningen gjordes av patentbyrån Brann AB. Resultaten kan summeras enligt följande: 
 

• Det finns inga patent på ledskenor på mixrar 
• Ett eventuellt patent kan komma i konflikt med patent och tidigare tillämpningar på 

pumpar där ledskenors inverkan på prestanda är ett känt fenomen.  
• En fullständig patentansökan formuleras av patentbyrån och skickas till PRV. 

 

4.9 Dragkraftstest i fullskala 
För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt testades den fullskaliga prototypen på ITT 
Flygt i Lindås. Det modelltest som var viktigast att verifiera med test i fullskala var 
dragkraftsmätningarna. Referensprov gjordes först med en 4620-mixer både med och utan 
jetring. Dessutom gjordes tester med fyra olika propellervinklar. Alla test gjordes i samma 
testbassäng, där mixern sänkts ned i bassängen längs ett gejdrör, kopplat till utrustning för 
mätning av dragkraft. Resultaten från dessa tester jämfördes sedan med tester där samma 
mixer utrustats med ledskenor. För resultat från detta test se kapitel 5.7. För exempel på hur 
ett test gick till, se Bilaga 9. 
 

4.10  Vortextest i fullskala 
För att se om användandet av ledskenor minskar vortexbildningen gjordes tester i ITT Flygts 
provanläggning i Sundbyberg. Mixern placerades på ett sådant djup att det enligt teorin borde 
uppstå vortexbildning. Först gjordes ett referensprov med mixern, sedan ett referensprov med 
mixern och jetring, och sist gjordes tester med ledskenor respektive ledskenor och jetring. 
Varje test utfördes under 5 minuter, och varje vortexbildning loggades. När alla utföranden 
testats minskades nedsänkningsdjupet med 10 cm, och alla tester utfördes en gång till. Detta 
upprepades sedan ännu en gång. För resultat av detta test, se kapitel 5.8. 
 

4.11 Ekonomi och miljö 
Med hjälp av de siffror som framkommit vid diskussioner om tillverkningsmetoder för 
ledskenorna samt dagens försäljningssiffror för mixrar kunde ett underlag tas fram för de 
möjliga ekonomiska vinster samt miljövinster som kan göras vid användande av ledskenor. 
En uppskattning gjordes för att se hur mycket extra en kund skulle behöva betala för en mixer 
med ledskenor, genom att tillverkningskostnad, materialkostnad samt vinstmarginaler 
adderades ihop. Vidare beräknades den vinst per år som uppstår vid förbättrad verkningsgrad 
för mixern. Eftersom mixern drar olika mycket effekt med olika propellervinklar gjordes en 
uppskattning av en medeleffekt för varje mixer, som användes som underlag för beräkningar 
av energivinster. Effektåtgång för mixer med och utan jetring togs även hänsyn till. Med 
dessa data sammanställdes en tabell för hur lång tid det tar för kunden att tjäna in sin 
investering i ledskenor för mixern. 
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En förbättrad verkningsgrad innebär även miljövinster i form av mindre koldioxidutsläpp. 
Beräkningar gjordes för att se hur mycket koldioxidutsläppen skulle minska om alla ITT 
Flygts mixrar i 46-serien som säljs under ett år var utrustade med ledskenor. Beräkningarna 
gjordes med uppskattningen att 1 kWh motsvarar cirka 0,83 kg koldioxid vid genomsnittlig 
elproduktion. 
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5 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten från labtester samt simuleringar. Notera att ledskenorna till 
modellmixern och den fullskaliga prototypen är anpassade för propellern med 15 ۫ bladvinkel. 

5.1 Modellmixern – ett första test 
Resultaten av testerna med modellmixern är inte exakta nog att presenteras i sifferform. 
Däremot var det möjligt att urskilja vissa tendenser när olika parametrar varierades.  
 

• Effektiviteten hos mixern ökade vid testen med jetring. 
• När mixern placerades nära vattenytan var dragkraften mindre och varierade mer än 

när den placerades djupare. 
• Ju grundare mixern placerades, desto oftare uppstod så kallad vortexbildning. 

 
Viktigt att notera är att dessa tester inte är utförda med de skalmodeller som tagits fram, utan 
att modellmixern här bestod av endast modellmotorn samt en liten plastpropeller. 
 

5.2 Mätning av modellmotorns effekt och varvtal 
Testerna för att mäta effekt och varvtal på modellmotorn sammanställdes i Bilaga 1. Testerna 
visade att skalningsfaktorn D2/D1 borde vara cirka 0,32 för att modellen skulle 
överensstämma med referensmixern 4620. 
 

5.3 Modellmotorns verkningsgrad 
Resultaten från mätningarna med bromsbänken visade att vid varvtal över 1100 rpm sjunker 
motorns verkningsgrad ju mer den blir belastad, se Diagram 1.  
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Diagram 1 – Modellmotorns verkningsgrad 
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Vid lägre varvtal uppför sig motorn annorlunda, men då propellerns hastighet vid dessa 
varvtal är väldigt långt ifrån hastigheten för propellern i verklig storlek är dessa resultat 
mindre intressanta. 
 

5.4 Beräkningar för ledskenor 
Med hjälp av från SEDI givna värden för propellern räknades hastigheter samt vattnets 
utloppsvinkel α2, det vill säga den vinkel med vilken vattnet lämnar propellern, ut. Utan 
förrotation blev utloppsvinkeln för de åtta olika snitten 
 
Snitt 1 Snitt2 Snitt 3 Snitt 4 Snitt 5 Snitt 6 Snitt 7 Snitt 8 
-53,3 -38,1 -53,0 -61,2 -64,8 -64,1 -67,5 -71,1 
 

Tabell 1 – Utloppsvinkel utan förrotation 
 
För att eliminera rotation av vattnet efter propellern ska denna vinkel vara 90º. För att detta 
ska ske krävs en viss förrotation av vattnet. Vattnets inloppsvinkel mot propellern måste 
därför bestämmas. Med antagandet att α2 ska bli 90 grader, blev inloppsvinkeln för de åtta 
snitten 
 
Snitt 1 Snitt2 Snitt 3 Snitt 4 Snitt 5 Snitt 6 Snitt 7 Snitt 8 

80,1 68,6 65,4 65,3 68,3 70,6 76,0 82,9 
 

Tabell 2 – Inloppsvinkel på grund av förrotation 
 
Detta gav en utloppsvinkel som var nära 90 grader. Utloppsvinkeln förbättrades ytterligare, 
genom att fler iterationer gjordes till dess att utloppsvinkeln var så nära 90 grader som 
möjligt, se Bilaga 4. Inloppsvinklarna för de olika snitten för varje iteration sammanställdes i 
Diagram 2. 
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Diagram 2 – Inloppsvinklar vid förrotation 
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5.5 Modelltester 
För att få ett underlag för att ledskenor verkligen förbättrar prestandan för en mixer, och 
därmed möjligheten att tillverka en fysisk prototyp i naturlig storlek, gjordes flera tester på de 
nedskalade modellerna, vilket redovisas under denna rubrik. 
 

5.5.1 Dragkraftstester i stor tank 
 
Diagram 3 jämför dimensionslöst dragkraften för olika mixerutföranden. Det visar sig att 
dragkraften ökar med mellan 15-20 % vid användande av jetring och ledskenor jämfört med 
om mixern körs med endast jetring. Med ledskenor men utan jetring blir ökningen cirka 10 %. 
 

0

0,00001

0,00002

0,00003

0,00004

0,00005

0,00006

0,00007

500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900

rpm

F0

utannågot

jetring

Ledskenor

jet och
ledskenor

 
 

Diagram 3 - Dimensionslös analys av mixerns dragkraft 
 
Eftersom inte bara dragkraften, utan även effektåtgången ökar vid användandet av ledskenor 
gjordes en mätning av mixerns verkningsgrad, FM.  
Diagram 4 visar att den totala verkningsgraden för mixern ökar med 3-5 % vid användandet 
av jetring och ledskenor jämfört med om mixern körs endast med jetring.  
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Diagram 4 – Verkningsgrad för mixern vid olika utföranden 
 

5.5.2 Jetstråletester i stor tank 
Det är tydligt att jetstrålens utseende påverkas av hur mixern är utformad. Både användandet 
av jetring och ledskenor ändrar jetstrålen markant. Figur 27 visar hur jetstrålen uppför sig vid 
olika mixerutföranden. Den vänstra bilden är tagen efter cirka en sekund och den högra efter 
cirka tre sekunder. Högst upp på bilden är en mixer med jetring och felriktade ledskenor, i 
mitten är mixern med jetring och längst ner är mixern med jetring och ledskenor. Det är 
tydligt att med ledskenor blir jetstrålen mer koncentrerad, får en högre hastighet samt håller 
sig stabil en längre sträcka, vilket gör att den räcker längre bort i tanken. Ett annat tydligt 
resultat är att användning av felriktade ledskenor får jetstrålen att kollapsa nästan omgående. 
 

   
 

Figur 27 - Jetstrålens utbredning vid olika mixerutföranden 
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5.5.3 Vortexbildningstester 
Modelltesterna visade att det inte blir någon minskning av vortexbildningen vid användandet 
av ledskenor. Resultatet är dock förenat med hög osäkerhet då tanken som testet utfördes i 
inte var anpassad för dessa typer av tester, vilket resulterade i att förhållandena i tanken inte 
var konstant för de olika testerna. 
 

5.6 Konceptutvärdering 
Resultatet från utvärderingsmatrisen visade att det vinnande konceptet för den fullskaliga 
prototypen var den konstruktion som tillverkas i plast. En lista med de tre högst placerade 
koncepten togs fram, för att ha fler alternativ om någon oförutsedd händelse skulle 
omöjliggöra plasttillverkning. De tre koncepten var 
 

1. SLS Plast   178 poäng 
2. Rörlaserskurna skenor med fästring 144 poäng 
3. Egentillverkade cylindriska  142 poäng 

 
Med detta resultat som underlag togs ett beslut att tillverka den fullskaliga prototypen i plast, 
med hjälp av SLS-teknik, samma teknik som användes för att tillverka de nedskalade 
modellerna. Det vinnande konceptet beskrivs närmare i Bilaga 8. 
 

5.7 Dragkraftstester i fullskala 
Testerna med den fullskaliga prototypen gav ungefär samma resultat som de med modellerna. 
Dragkraften ökade med mellan 10-15 % beroende på propellervinkel när jetring användes. 
Dragkraften för mixern med jetring redovisas i Diagram 5.  
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Diagram 5 – Dragkraft för mixern med jetring 
 
Den vänstra pelaren visar de referenstester som gjordes, och den högra visar testerna med 
ledskenor. 
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Utan jetring ökade mixerns dragkraft med mellan 5-8 % vid användande av ledskenor. 
Diagram 6 visar ökningen för varje propellervinkel. 
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Diagram 6 – Dragkraft för mixern utan jetring 
 
Användning av ledskenor ger inte bara en högre dragkraft, utan också en högre 
effektförbrukning. Därför togs ett diagram för mixerns verkningsgrad fram, se Diagram 7.  
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Diagram 7 – Mixerns verkningsgrad 
 
Verkningsgraden för mixern ökar med upp till 7,5 % jämfört med en vanlig mixer. Störst 
ökning av verkningsgraden blir det för en mixer med ledskenor men utan jetring. 
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5.8 Vortextester i fullskala 
Resultatet av vortextesterna redovisas i Diagram 8. När jetring används är det svårt att se 
något tydligt resultat från mätningarna. Utan jetringen ser det enligt Diagram 8 ut som att 
ledskenor minskar vortexbildningen. 
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Diagram 8 - Vortexbildning 
 
Varje mätning gjordes dock endast under fem minuter, vilket gör att en stor osäkerhet finns.  
Eventuella felkällor diskuteras i kapitel 6. 
 

5.9 Ekonomi och miljö 
Att köpa ledskenor till en mixer är en investering som betalar tillbaka sig på kort tid. För de 
lite större mixrarna i 46-serien har investeringen betalat tillbaka sig på under ett år. För 
återbetalningstid för alla mixrar, se Tabell 3. 
 

Mixer Återbetalningstid (år)
4610 3,51
4620 1,69
4630 1,97
4640 1,22
4650 0,65
4660 0,45
4670 0,42
4680 0,25

 
Tabell 3 – Återbetalningstider för olika mixrar 

 
Om alla ITT Flygts mixrar i 46-serien som säljs under ett år, enligt interna försäljningssiffror, 
skulle utrustas med ledskenor, och verkningsgraden förbättras med 5 %, skulle 
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energiförbrukningen minska med 19 870 MWh per år. Det är ungefär lika mycket som 
elförbrukningen för 6600 lägenheter i Sverige per år. 
 
Den minskade energiförbrukningen ger även stora miljövinster, då den motsvarar ungefär 
16 500 ton koldioxid. För att en bil som drar en liter bensin per mil skulle släppa ut så mycket 
koldioxid, krävs det att den kör nästan 7 miljoner mil, vilket är över 1700 varv runt jorden, 
eller 90 gånger tur och retur till månen.  För att klara det på ett år behövs 4500 bilar vid 
normal körning, cirka 1500 mil om året. 
 
Den investering det innebär för ITT Flygt att tillverka ledskenorna är snabbt återbetald. 
Investeringskostnaden är här räknad på materialkostnad, förädlingskostnad, 
legeringskostnader, lagerhantering samt verktygskostnader. Kostnaderna är beräknade utifrån 
det pris som anges för plåtpressade ledskenor i Bilaga 5. För att denna investering ska betala 
tillbaka sig under första året behöver ungefär var tionde mixer i 46-serien som säljs vara 
utrustad med ledskenor, baserat på interna försäljningssiffror för de olika mixerstorlekarna. 
Resultat för de individuella mixerstorlekarna redovisas i Diagram 9. 
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Diagram 9 – Andel mixrar som behöver säljas utrustade med ledskenor för att återbetala 
investeringen redan under första året. 

 
Vid denna försäljningsvolym tillverkas endast ca 1300 ledskenor per verktyg. Eftersom 
verktygets livslängd motsvarar ca tio års full produktion av ledskenor ger detta goda 
möjligheter till att öka försäljningsvinsterna för all försäljning över de 10 % som krävs för 
återbetalning av investeringen, samt all försäljning följande år. 
 

 
 

 



 

 41

6 Diskussion och analys 
För att undvika att dra felaktiga slutsatser av de modelltester som gjorts är det viktigt att 
undersöka vilka felkällor som finns vid dessa tester. Som underlag för nedskalningen av 
mixern 4620 användes resultat från tester med en modellmotor och en godtycklig propeller. 
Här finns två källor som kan påverka testresultatens säkerhet. Den ena är själva 
modellmotorn. Till denna fanns inga kända data, vilket gjorde att dess verkningsgrad vid 
tillfället för testerna var okänd. Dessutom finns möjligheten att själva strömkällan levererade 
en ojämn ström. Den andra källan är propellern. Eftersom den inte var utformad som den 
verkliga propellern för en 4620, skiljde dess hydrauliska egenskaper något mot den verkliga 
propellerns. Med dessa felkällor i åtanke kan det dock fastställas att nedskalningsfaktorn 
blivit relativt korrekt. 
 
Vid dragkraftsmätningarna finns andra felkällor som påverkar resultaten. Mätutrustningens 
precision är en viktig felkälla. Den lastcell som användes vid mätningarna har en väldigt fin 
precision, men då den kalibrerades med hjälp av en dynamometer som lästes av manuellt gör 
den mänskliga faktorn att precisionen för mätningarna minskar. Eftersom samma motor 
används i dessa försök som vid nedskalningen spelar motorns stabilitet och noggranhet in. 
 
Vid modelltester av vortexbildning är den klart största felkällan den tank som testerna 
utfördes i. Eftersom den inte alls var anpassad för dessa typer av tester, var det omöjligt att 
hålla förhållandena konstanta för alla mätningar. Jetstrålen breder ut sig mer när ledskenor 
inte används, vilket ger en mer ostadig vattenyta än vid användande av ledskenor. Detta 
resulterade i att resultaten i stort sett var omöjliga att dra några slutsatser av. Även vid 
testerna med den fullskaliga prototypen är resultaten förenade med en viss osäkerhet. Enligt 
testresultaten ger ledskenor en viss minskning av vortexbildningen, men det är långt ifrån 
bevisat att så är fallet. Inga teoretiska belägg har under examensarbetet tagits fram för att 
stödja denna teori. Testerna borde ha varit mycket längre än de fem minuter per test som 
gjordes, för att vara mer pålitliga. Resultaten ger dock en indikation på att ledskenor kan 
påverka vortexbildningen, och att fortsatta tester är att rekommendera. Det är dock redan idag 
möjligt att konstatera att vortexbildningen inte elimineras med hjälp av ledskenor. 
 
Eftersom att blandningsförmåga inte är ett speciellt väldefinierat begrepp kan det låtas vara 
osagt om jetstrålens förändrade utseende är positivt eller negativt. Det är möjligt att en 
jetstråle som är lång och koncentrerad skulle lämpa sig mycket väl i vissa applikationer och 
inte alls i andra. Ett exempel där det skulle kunna vara mycket bra är i de sammanhang där 
mixern används för att inte is ska bildas på en vattenyta i en hamn, då jetstrålen når längre och 
därmed kan hålla en längre sträcka längs kajen isfri. Andra möjligheter är att en mindre mixer 
kan användas i längre tankar, då man i dagsläget säger att en mixerjet endast når 2,5 gånger 
tankens djup eller bredd beroende på hur tanken ser ut. Det kan vara en möjlighet att använda 
ledskenor för att anpassa jetstrålen för den applikation den ska användas i.  
 
Eftersom jetstrålen förändras är det möjligt att dragkraften inte är det enda som ska vara 
dimensionerande vid installation av mixer. Dragkraften är i dagsläget det enda som används 
som mått på blandningseffekt, men då tester under detta examensarbete visat att jetstrålen kan 
se olika ut även vid konstant dragkraft är det mycket troligt att fler parametrar borde tas 
hänsyn till när blandningseffekt beräknas.  
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Andra fördelar som kommer av förrotation är att om mixern inte överför något moment till 
vattnet i form av rotation så kommer heller inte mixern överföra något moment till 
upphängningsanordningen som mixern sitter i. Detta kan också medföra att vibrationerna 
minskar vilket på så vis minskar slitaget på delar i mixern och dess installation, och därmed 
skulle kunna öka systemets livslängd.  
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7 Slutsatser 
Användning av ledskenor förändrar mixerns egenskaper. Dragkraften ökar på grund av 
minskningen av vattnets efterrotation, och mixerns totala verkningsgrad ökar, vilket gör den 
effektivare. Detta resulterar i att energiförbrukningen minskar, förutsatt att mixern körs vid 
samma dragkraft som tidigare, vilket är bra för miljön. Jetstrålen som skapas av mixern blir 
längre och stabilare vid användning av ledskenor, och den har dessutom en högre hastighet. 
Det är svårt att dra direkta slutsatser av vad den förändrade jetstrålen innebär, men klart är att 
man med olika typer av ledskenors hjälp kan forma jetstrålen på ett helt annat sätt än tidigare. 
  
Vortexbildningen elimineras inte med hjälp av ledskenor. Det finns vissa tendenser på att den 
åtminstone påverkas, men fler och bättre tester måste göras för att några egentliga slutsatser 
ska kunna dras. 
  
Att ledskenor har potential att ge en stor ekonomisk vinst för ITT Flygt är också klart. Det 
finns goda möjligheter att snabbt tjäna in den investering tillverkning av ledskenor innebär. 
Även för kunden finns goda möjligheter att ledskenorna blir en vinstaffär, redan på kort sikt. 
  
Med vidare utveckling och bättre anpassning av dagens propellrar och kringutrustning står det 
helt klart att ledskenor är något som kan förbättra mixerns prestanda betydligt. 
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8 Rekommendationer till ITT Flygt AB 
När och om ledskenor ska implementeras på 46-mixerserien bör man i första hand fokusera på 
de mellanstora mixrarna då dessa drar mer energi i relation till inköpskostnaden för kund. 
Dessa produkter är också de som säljs i störst volymer. Detta borde göra att produkten blir 
mer lättsåld då kunden kan se stora fördelar i att använda ledskenor i samband med mixern. 
  
Ledskenor kan lämpligen vara ett tillval som jetring är idag. Ledskenorna bör vara moduler 
som passar i både fallen med jetring och utan. Även i PP-pumpar borde samma ledskenor 
kunna användas.  
 
För optimal prestanda kan geometrin förmodligen förbättras ytterligare. Propellern på mixern 
bör också anpassas för användning med ledskenor.  
 
Mer förståelse för hur jetstrålens utseende påverkar blandningsegenskaperna i olika 
applikationer bör också studeras, liksom hur prestandan påverkas i olika vätskor med annan 
densitet och viskositet än vatten. I de fall ledskenorna ska användas med jetring bör 
igensättningsegenskaperna beaktas.  
 
Det kan vara bra om ITT Flygt utför en CFD7-analys för mixern utrustad med ledskenor, för 
att få bättre förståelse för hur systemet uppför sig. 
 
Vad gäller konstruktionen så är nog lösningen med sex separata ledskenor en bra lösning då 
alla detaljer blir lika och kan tillverkas i ett stycke. Ihopsättningen som används på prototypen 
kan förmodligen förbättras då monteringen idag blir något pillrig. I fallet för prototypen är 
piggarna onödiga då ledskenorna hade suttit på plats även utan låsning i varandra. 
 
De tillverkningsmetoder och koncept som valts för prototypen valdes endast med hänsyn till 
själva prototypen och inte till serietillverkning. Det finns därför anledning för ITT Flygt att se 
över även de andra alternativen som presenterats i rapporten, och möjligtvis även undersöka 
ytterliggare metoder. 
 
 

                                                 
7 Computational Fluid Dynamics, metod för att numeriskt lösa fluiddynamikproblem.  
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Bilaga 1 – Tabell för tester med modellmixer 
I denna bilaga redovisas resultaten från mätningarna med modellmixern, för att få fram en 
lämplig skalningsfaktor. Mätningar gjordes med olika effekt och varvtal för att utreda om 
nedskalningsfaktorn var någorlunda konstant för alla varvtal. 
 
 Spänning (U) Ström (I) Effekt (P) Stroboskop Varvtal (n)   Skalningsfaktor D2/D1 
 4,0 13,3 53,2 10400,0 3466,7   
 4,0 13,4 53,6 5184,0 3456,0   
 4,0 13,5 54,0 3438,0 3438,0   
 4,0 14,7 58,8 10420,0 3473,3   
 4,0 14,7 58,8 5163,0 3442,0   
 4,0 14,7 58,8 3446,0 3446,0   
Medelvärde 4,0 14,1 56,2 6341,8 3453,7   0,324160544 
        
 2,4 8,2 19,7 7635,0 2545,0   
 2,4 8,3 19,9 3840,0 2560,0   
 2,4 8,2 19,7 2560,0 2560,0   
 2,4 8,4 20,2 7755,0 2585,0   
 2,4 8,4 20,2 3840,0 2560,0   
 2,4 8,5 20,4 2570,0 2570,0   
Medelvärde 2,4 8,3 20,0 4700,0 2563,3   0,315285566 
        
 1,5 5,1 7,7 5211,0 1737,0   
 1,5 5,2 7,8 2619,0 1746,0   
 1,5 5,2 7,8 1785,0 1785,0   
 1,5 5,6 8,4 5322,0 1774,0   
 1,5 5,6 8,4 2707,0 1804,7   
 1,5 5,6 8,4 1806,0 1806,0   
Medelvärde 1,5 5,4 8,1 3241,7 1775,4   0,327812413 
        
 1,0 3,4 3,4 3818,0 1272,7   
 1,0 3,5 3,5 1901,0 1267,3   
 1,0 3,4 3,4 1262,0 1262,0   
 1,0 3,5 3,5 3835,0 1278,3   
 1,0 3,4 3,4 1906,0 1270,7   
 1,0 3,4 3,4 1266,0 1266,0   
Medelvärde 1,0 3,4 3,4 2331,3 1269,5   0,337866172 
        
       0,326281173 
 1      Medelvärde Skalfaktor 
Ineffekt 4620 [W] 1150       
Varvtal 4620 [rpm] 1445       
 

Tabell 1 - Mätdata från modellmixer 
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Bilaga 2 – Datablad från SEDI 
Denna bilaga visar hur ett datablad från SEDI kan se ut. Databladet innehåller de olika 
hastighetskomposanterna samt värden för lyfthöjd för åtta olika snitt i en bladprofil. 
 

FLOW AVAILABLE ON ALL STREAMLINES      
CASE:488C         
Blade Rotation around ZA-axis: 0,0 [deg]       
U1  m/s: -7,72 -8,70 -9,88 -11,54-13,19-14,44-15,15 -15,68
CM1  m/s: 2,18 2,29 2,37 2,45 2,59 2,71 2,72 2,80 
CU1  m/s: 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 
W1  m/s: 8,02 9,00 10,1611,80 13,44 14,67 15,38 15,92 
HS1  [m]: -0,24 -0,27 -0,27 -0,28 -0,29 -0,30 -0,34 -0,53 
U2  m/s: -3,94 -5,93 -7,72 -9,55 -11,48-13,09-14,30 -15,41
CM2 m/s: 1,34 1,77 2,64 3,19 3,06 2,91 2,56 2,17 
CU2  m/s: -1,00 -2,26 -1,99 -1,75 -1,44 -1,41 -1,06 -0,74 
W2  m/s: 3,24 4,07 6,31 8,43 10,50 12,03 13,48 14,83 
HS2  [m]: 0,23 0,93 0,95 0,94 0,97 1,06 0,83 0,59 
         
Hth beräknad 0,40 1,37 1,57 1,71 1,68 1,85 1,52 1,16 
Hth   [m]: 0,38 1,37 1,53 1,65 1,60 1,66 1,26 0,65 
Hth medel 0,39 1,37 1,55 1,68 1,64 1,76 1,39 0,91 
         
C1 2,18 2,29 2,37 2,45 2,59 2,71 2,72 2,80 
C2 1,67 2,87 3,30 3,64 3,38 3,23 2,77 2,30 
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Bilaga 3 – Datablad för iterationer i SEDI 
 
FLOW AVAILABLE ON ALL STREAMLINES CASE: 488C     
Blade Rotation around ZA-axis: 0,0 [deg]      
U1  m/s: -7,721 -8,7 -9,876 -11,536 -13,191 -14,436 -15,147 -15,682
CM1  m/s: 2,649 2,7901 2,884 2,974 3,1388 3,2895 3,2976 3,3892
CU1  m/s: 0,1828 1,6239 1,6946 1,3679 1,0042 1,0654 0,732 0,4243
W1  m/s: 8,336 10,694 11,925 13,243 14,538 15,846 16,218 16,459
HS1  [m]: -0,4267 -0,5519 -0,5766 -0,5346 -0,5129 -0,5332 -0,5328 -0,7133
U2  m/s: -3,944 -5,926 -7,716 -9,554 -11,48 -13,087 -14,298 -15,411
CM2 m/s: 1,6328 2,1612 3,215 3,885 3,7309 3,5423 3,1182 2,6838
CU2  m/s: 0,114 -1,0491 -0,3935 -0,0879 0,0126 -0,0303 -0,0522 -0,1417
W2  m/s: 4,374 5,335 7,997 10,232 12,083 13,529 14,583 15,503
HS2  [m]: -0,0801 1,7551 1,3755 0,7738 0,47 0,6519 0,389 0,224
         
Hth beräknad 0,10 2,07 2,02 1,69 1,34 1,61 1,21 0,90
Hth   [m]: -998,85 2,08 1,97 1,62 1,25 1,40 0,94 0,38
Hth medel 0,10 2,08 1,99 1,66 1,29 1,50 1,07 0,64
         
C1 2,66 3,23 3,35 3,27 3,30 3,46 3,38 3,42
C2 1,64 2,40 3,24 3,89 3,73 3,54 3,12 2,69
         
BETA1 18,5 15,1 14,0 13,0 12,5 12,0 11,7 11,9
BETA2 21,9 23,9 23,7 22,3 18,0 15,2 12,3 10,0
         
ALFA1 86,1 59,8 59,6 65,3 72,3 72,1 77,5 82,9
ALFA2 86,0 -64,1 -83,0 -88,7 89,8 -89,5 -89,0 -87,0
         
Med konstant BETA2=BETA2ORG och CU2=0      
BETA2org 24,4 25,8 24,7 22,2 16,9 14,0 10,9 8,4
         
C2=CM2 1,79 2,87 3,55 3,90 3,50 3,26 2,76 2,28
CU1 -0,12 -2,34 -1,98 -1,41 -0,96 -1,02 -0,69 -0,40
CM1 2,91 3,70 3,19 2,99 2,94 3,02 2,92 2,88
         
ALFA 1 87,55 57,68 58,18 64,73 71,91 71,34 76,62 82,11
Förr sedi 90-alfa1 -177,55 -147,68 -148,18 -154,73 -161,91 -161,34 -166,62 -172,11
r [mm] 52,66 59,34 67,36 78,69 89,97 98,47 103,32 106,97
A1 0,0327        
         
Q12 0,1005        
Hth1  [m]: -0,1453 -1,438 -1,6955 -1,6025 -1,3585 -1,5983 -1,1684 -0,697
Hth   [m]: -999 0,64 0,27 0,02 -0,11 -0,2 -0,23 -0,32
∆Hth -998,85 2,078 1,9655 1,6225 1,2485 1,3983 0,9384 0,377
         
PERFORMANCE FOR  8  STREAMLINES WITH:      
** FLOW [l/s]: 100  RPM    :       
** Hth: [m]       NPSH(inc   [m]    

** HEADth: [m] 1,367 
(=Hth-
Hth1) Pwr: [kw] 1,34     

Alfa design 
55,712

87 57,24893 59,64825
64,064

47
69,667

06
74,671

19 
77,833

08 
80,358

04
ALFA2 (90-) 4,0 -25,9 -7,0 -1,3 0,2 -0,5 -1,0 -3,0
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Bilaga 4 – Resultat av iterationer i SEDI 
I denna bilaga redovisas de iterationer som gjorts i SEDI för att få en utloppsvinkel så nära 90 
grader som möjligt. 
 

Snitt 1 Snitt2 Snitt 3 Snitt 4 Snitt 5 Snitt 6 Snitt 7 Snitt 8 

85,4 -62,7 -81,0 -88,4 87,4 89,3 -88,1 -87,0 
 

Tabell 4 – Utloppsvinkel vid förrotation – iteration 1 
 
 

 Snitt 1 Snitt2 Snitt 3 Snitt 4 Snitt 5 Snitt 6 Snitt 7 Snitt 8 

Inloppsvinkel 82,3 64,2 62,5 64,8 70,3 71,6 74,9 82,9 

Utloppsvinkel 85,6 -63,4 -82,0 -88,9 88,5 -89,9 88,4 -87,0 
 

Tabell 5 – Utloppsvinkel vid förrotation – iteration 2 
 
 

 Snitt 1 Snitt2 Snitt 3 Snitt 4 Snitt 5 Snitt 6 Snitt 7 Snitt 8 

Inloppsvinkel 84,1 61,3 60,5 64,8 71,3 71,6 76,8 82,9 

Utloppsvinkel 84,6 -64,8 -83,4 -89,5 88,7 89,7 -90,0 -87,2 
 

Tabell 6 – Utloppsvinkel vid förrotation – iteration 3 
 
 

 Snitt 1 Snitt2 Snitt 3 Snitt 4 Snitt 5 Snitt 6 Snitt 7 Snitt 8 

Inloppsvinkel 86,1 59,8 59,6 65,3 72,3 72,1 77,5 82,9 

Utloppsvinkel 86,0 -64,1 -83,0 -88,7 89,8 -89,5 -89,0 -87,0 
 

Tabell 7 – Utloppsvinkel vid förrotation – iteration 4 
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Bilaga 5 – Offert WM Press AB 
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Bilaga 6 – Offert Fredriksons 
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Bilaga 7 – Offert ProTotal 
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Bilaga 8 – Koncept 
I denna bilaga beskrivs sju koncept enkelt med ord och bilder. Dessa koncept utvärderas med 
en utvärderingsmatris i kapitel 4.7.4. 
 
Koncept 1 – Originalfästen 
Konceptet utgår från de delar som idag används för att montera mixern. För montering på 
vägg används 671 39 00, med fästena uppåt, se figur 4. För upphängning och fastmontering 
används en ny del, som är baserad på en sammanslagning av 671 37 00 samt 640 98 00, se 
Figur 1. 

 

 
 

Figur 1 – Sammanslagning av 671 37 00 och 640 98 00 
 
Ledskenorna kan antingen svetsas fast eller skruvas fast från insidan. Två ledskenor är 
försedda med hål, för montering med väggfästet. Dessa är placerade 90 grader åt varje håll 
från upphängningsfästet, se Figur 2. 

 
 

Figur 2 – Placering av ledskenor 
 

När jetring används svetsas ledskenorna fast direkt i denna. Eftersom de ersätter dagens 
jetringsfästen, är de likadant utformade vid fästpunkterna. För att förbättra 
igensättningsegenskaperna går ledskenorna ända ut till kanten på jetringen. 
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Tillsammans med jetring och upphängningsanordning bildar ledskenorna en konstruktion 
enligt Figur 3.  

 
 

Figur 3 – Ledskenor och jetring 
 
Denna konstruktion kan träs på mixern, dock krävs det att propellern inte sitter på när detta 
görs. När konstruktionen väl sitter fast kan propellerns monteras på i efterhand, vilket ger en 
slutlig sammanställningsmodell enligt Figur 4. 
 

 
 

Figur 4 – Sammanställningsmodell 
 
Konceptet tar inte hänsyn till igensättningsproblem som kan uppstå där ledskenorna fästs i 
jetringen.
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Koncept 2 – 1/6 självlåsande plåt 
Detta koncept består av sex separata ledskenedelar. Dessa delar tillverkas i ett stycke genom 
plåtpressning. Konstruktionen är självlåsande, på grund av att varje ledskena har små piggar i 
sig på ena sidan och motsvarande hål på andra sidan. Vid ledskenans framkant finns en pigg 
för fastspänning i mixerkroppen med hjälp av slangklämmor. Vid bakkanten är ett spår 
urtaget där en andra slangklämma kan placeras. 
 

 
 

Figur 5 – Plåtpressad ledskena 
 
Figur 6 visar hur de sex ledskenorna sitter ihop, fastspända med slangklämmor. 
 
 

 
 

Figur 6 – Sex ledskenor i självlåsande konstruktion 
 
För enkel montering av ledskenorna på mixerkroppen krävs att propellern inte är på plats.
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Koncept 3 – Egentillverkade cylindriska 
Konceptet bygger på att ledskenegeometrin skärs ut ur ett cylindriskt rör. Ledskenan studeras 
ur olika vinklar i CAD programmet för att hitta den riktning där ledskenan bäst kan 
approximeras med en cylinderform. För att välja en lämplig diameter på röret görs ett antal 
snitt i den mest cylindriska riktningen, i dessa snitt studeras de olika radier en cylindrisk yta 
skulle ha. Rörets diameter väljs utifrån ett snitt av dessa diametrar. 
 

 
 

Figur 7 – Cylinder med ledskenegeometrin pålagd 
 
Ledskenans ytterkontur projiceras på cylinderytan och skärs ut. Funktionen flattened quilt i 
Pro/Engineer används för att platta ut ytan som sedan kan skrivas ut och användas som mall 
för att skära ut ur ett rör. Dessa ledskenor svetsas sedan fast på en fästring som sedan kan 
spännas runt mixern. Konceptet innebär en viss kompromiss av ledskenans geometri men är 
enkelt att själv tillverka. Noggrannheten på ledskenornas position blir också en stor osäkerhet.  
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Koncept – cylindrisk yta med skåror 
Konceptet bygger på samma princip som konceptet ”Egentillverkade Cylindriska”, nämligen 
att formen på ledskenan approximeras med en cylindrisk yta. För att få rätt position och 
vinkel görs spår i fästringen och piggar i ledskenorna.  
 

 
 

Figur 8 – Sammansättning av cylindriska ledskenor och fästring 
 
Ledskenorna tillverkas lämpligen med rörlaserskärning, fästringen skärs fram med 
laserskärning och formas med valsning och bockning. Ledskenorna svetsas sedan på 
fästringen inifrån, inget svetsmaterial läggs till utan ledskenorna och fästringen smälts 
samman. 
 
 

 
 

Figur 9 – Ledskenorna fästs i skåror på fästringen 
 
 
Koncept – plåtformade skenor med skåror 
Konceptet är lika som konceptet ”Cylindrisk yta med skåror”, bortsett från att ledskenorna är 
fabriksplåtformade för att få en bättre ledskengeometri.  
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Koncept – SLS Plast 
Konceptet SLS Plast görs med friformframställningsmetoden SLS, vilket gör att inga 
kompromisser på ledskenegeometrin behöver göras. Ledskenorna görs i sex delar, se Figur 
10, och sätts ihop runt mixern med hjälp av ett fästband, se Figur 11. 
 

  
 

Figur 10 – Ledskenornas utformning för tillverkning i plast 
 
Ledskenedelarna träs på bandet och låses i varandra. SLS innebär kort leveranstid till en 
relativt låg kostnad. Ytan mot mixerkroppen anpassas för en god passform. För att kunna göra 
test med ledskenorna både med jetring och utan, görs en skåra som visar var ledskenorna ska 
kapas för att användas med jetring. 
 

   
 
 

Figur 11 – Mixern med ledskenor och fästring 
 
 
Koncept – gjutna ledskenor 
Konceptet med gjutna ledskenor innebär att ledskenorna gjuts och konstrueras för att kunnas 
skruvas fast på en ring som kan sättas runt mixern. Gjutning gör att en bra geometri på 
ledskenorna kan användas och inga kompromisser på dess geometri behöver göras.  
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Bilaga 9 – Datablad från dragkraftsprov i fullskala 
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Kompletta resultat från mixertesterna i Lindås redovisas i tabell 1. 
 

Utrustning Vinkel Kraft (N) Effekt (kW) F/P Fm 
referens 7 107 0,81 132,10 0,16
led 7 115 0,84 136,90 0,18
referens jet 7 97 0,74 131,08 0,16
led jet 7 107 0,82 130,49 0,16
referens 13 230 1,4 164,29 0,30
led 13 246 1,44 170,83 0,32
referens jet 13 224 1,13 198,23 0,36
led jet 13 256 1,36 188,24 0,36
referens 15 281 1,75 160,57 0,32
led 15 294 1,81 162,43 0,33
referens jet 15 279 1,37 203,65 0,41
led jet 15 321 1,69 189,94 0,41
referens 18 315 2,02 155,94 0,33
led 18 336 2,11 159,24 0,35
referens jet 18 324 1,53 211,76 0,46
led jet 18 375 1,94 193,30 0,45

 
Tabell 1 – Resultat från dragkraftstesterna i Lindås 


