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Sammanfattning 
 
Grindex AB tillverkar dränkbara länspumpar och slampumpar. Alla pumpar som tillverkas och 
monteras på företaget genomgår en grundlig kontroll. Kontrollen utförs i en provbassäng. Under 
provningsförloppet kontrolleras pumpens flöde och tryck vid bestämda punkter. De befintliga 
provbassängernas mätteknik anses bristfälliga samt är arbetsmiljön vid dem förbättringsbar. För 
att förbättra detta och möjliggöra att fler pumpar kan provas vill Grindex investera i en ny 
provutrustning. Dessa förutsättningar ligger till grund för examensarbetet. 
 
Två av de viktigaste kraven som ställdes på den nya utrustningen var; automatisering och storlek. 
 
För att minimera den tid operatören är vid provbassängen ämnas provförloppet göras helt eller 
delvis automatiserat. Provförloppet kan delas in i två moment. Under det första momentet ansluts 
pumpen till provbassängen och under det andra momentet utförs mätningen.  
 
Efter inledande analys ansågs det inte aktuellt att helt automatisera det första momentet, 
anslutningsförloppet. Då lades olika förslag på hur ett semiautomatiskt anslutningsförlopp kan 
ske. 
 
Däremot blev det tydligt under arbetets gång att det andra momentet kan enkelt göras helt 
automatiserat om rätt komponenter med styrsystem inhandlas, mätningsförloppet.   
 
Ett av de andra kraven på provbassängen var att ytan den tar upp skulle minimeras. För att 
optimera ytan provbassängen kräver framfördes olika förslag på lösningar hur en bassäng med 
tillhörande rörsystem kan monteras.  
 
Arbetet resulterade i flera lösningsförslag som förbättrar provbassängen samt arbetsmiljön vid 
den.    
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Abstract 
 
Grindex is a manufacturer for submersible pumps. To ensure that the pumps meet the high 
demand Grindex has on its products, every pump is thoroughly tested. The tests are performed in 
a test basin. The test of the pump always consists of checks of pressure and flow. The existing 
test basins are not meeting present demands and the working environment can be enhanced. To 
improve the testing and the working environment Grindex is planning to invest in a new test 
basin. The above mentioned conditions serve as a base for this thesis. 
 
There are two main demands on the test basin; automation and seize.  
 
The test procedure is intended to be partially or fully automated to be able to meet the first of the 
above specified demands of minimizing the operators time with the test.  
The test can be divided in to two separated parts; the first phase is to connect the pump to the test 
equipments and the second phase is to perform the measuring procedures. 
After initial analysis it was clear that the first phase, connecting the pump to the test equipment, 
could not be efficiently automated instead a number of proposals have been identified and put 
forward of how to partly automate the process. 
The second phase, measuring the performance, was identified as been ideal to be automated, 
granted the correct equipment including the control system is purchased. 
 
To meet the second demand of seize, a number of proposals have been recommended of how to 
minimize the test basin.  
 
The thesis contains a number of prioritized proposals of how to improve the test basin and the 
working environment for Grindex. 
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1 INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
Grindex AB började tillverka dränkbara pumpar redan på 60-talet. Företagets historia 
börjar dock långt tidigare. Företaget grundades redan under andra världskriget, då under 
namnet Kristensson och Grähs. Då tillverkade man olika typer av tändningsmekanismer 
till svenska flottan. Efter andra världskrigets slut började man börja tillverka bromsar till 
vagnar och kärror. Under den senare hälften av 40-talet började man tillverka 
slipmaskiner för användning inom verkstadsindustrin. Med erfarenheten från 
slipmaskinen för verkstadsindustrin utvecklades nästa produkt, en slipmaskin för borrar 
med namnet Grindex Rockmaster, där av företagets namn i dag. Den nyutvecklade 
slipmaskinen för borrar nyttjades bland annat inom gruvindustrin. Det var under ett besök 
vid en gruva man för första gången kom i kontakt med dränkbara länspumpar. Där insåg 
man de problem gruvorna hade med dåtidens länspumpar. En kort tid därefter 
utvecklades Grindex första pump. I dag tillverkar man en mängd olika dränkbara läns- 
och slampumpar. Totalt tillverkas ca 11 000 pumpar/år. 
Varje pump som tillverkas på Grindex genomgår ett grundligt test i en provbassäng. 
Kontrollen görs för att försäkra sig om att pumparna håller den satta prestanda som 
standarden föreskriver. De befintliga provbassängerna som finns på Grindex i dag är 
relativt gamla, de är framtagna under 70-talet. Nu vill man förbättra provningsförloppet 
för att få noggrannare pumpkurvor och bättre mätresultat.   
Dessa förutsättningar ligger till grund för detta examensarbete. Studier av befintliga 
provbassänger har gjorts, även inom andra områden har studier gjorts allt för att komma 
fram till en så bra lösning som möjligt.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att förbättra arbetsmiljön vid och kring provbassängen och 
dessutom effektivisera provningsförloppet. 
 

1.3 Begränsningar 
Examensarbetet begränsar sig till att behandla anslutningen mellan pump och 
provbassäng samt arbetsmiljön vid och kring den.  
 

1.4 Metod 
För att få en bra uppfattning om hur provbassängerna och provningsförloppet fungerar i 
dag, studerades provförloppet hos de befintliga bassängerna grundligt. Detta för att få en 
god förståelse för vilka problem som finns med provningen och brister i arbetsmiljön. 
Studier som omfattar uppspänningsverktyg gjordes noggrant för att få en förståelse om 
vilka möjligheter som finns för att spänna fast pumparna. Under arbetets gång har goda 
kontakter hafts med ITT Flygts personal som arbetar med provutrustning. Det har gett en 
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stor förståelse för vilka problem som finns då de har stor erfarenhet vid nybyggnation av 
provbassänger.  
 
För att analysera vilka av de förslag som lags som var intressanta att vidareutveckla 
användes metoden House of quality, för ytterligare information om denna metod ges 
hänvisnig till Ullman, The mechanical design process, 2003. 
 

2 Befintliga lösningar 
 

 

2.1 Befintliga provbassänger 
På företaget finns två befintliga provbassänger som används kontinuerligt för att prova 
monterade pumpar.  
 
En stor bassäng där man provar de större pumparna, det finns dock möjlighet att prova 
samtliga pumpar i den större bassängen. Ett problem med bassängen är att arbetsmiljön 
kring och vid den är dålig. En kortare person får problem att ansluta pumparna då 
anslutningarna sitter långt ifrån kanten och högt från golvet.  
 
Den andra bassängen som finns är en mindre bassäng där man har begränsat sig till att 
pröva de mindre pumparna, provbassängen som utvecklas i projektet motsvarar denna.  
 
Det är inte enbart storleken som skiljer bassängerna åt. Provbassängerna använder sig 
utav två olika typer av mätningsprinciper. I den större mäter man med en flödesmätare 
kombinerat med en trycktransmitter. Vid den mindre mäter man med en trycktransmitter 
kombinerat med en strypbricka. De två olika principerna förklaras närmare under 
mätningsprinciper som man använder sig av idag. Det har även gjorts studier av ITT 
Flygts provbassänger, speciellt deras bassänger där man provar B-pumpar. ITT Flygts B-
pumpar motsvarar de pumpar Grindex tillverkar. I figur 1 visas de befintliga 
provbassängerna som Grindex har, i den vänstra visas den större bassängen och i den 
högra bilden visas den mindre bassängen.  
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Figur 1: Befintliga bassänger där pumpar prövas. 

 

2.2 Mätningsprinciper som man använder sig av idag på Grindex 
 

2.2.1 Mätning med flödesmätare och trycktransmitter 
Vid den större bassängen mäter man flödet med en flödesmätare. Flödet mäts vid minst 
två punkter under provförloppet. Trycket mäter man med hjälp av trycktransmittern. 
Tryckmätningen sker tidigt i systemet för att minska förlusterna som man får i krökar och 
böjar. Mätvärdena för punkterna jämförs sedan mot en kravkurva som är framtagen i 
samma bassäng.  
För att det ska vara möjligt att mäta vid olika flöden på vattnet används en reglerventil 
som operatören ställer in manuellt. 
I den här bassängen kan kompletta pumpkurvor plockas fram om man mäter vid 
tillräckligt många punkter. 
 

2.2.2 Mätning med strypbricka och trycktransmitter 
Vid den mindre bassängen mäter man bara med hjälp av en trycktransmitter. För att man 
då ska få mätvärden för flöden har man byggt in en strypbricka i rörsystemet. Med hjälp 
av strypbrickan får man ett mätvärde för flödet, denna punkt mäts där pumpkurva och 
kravkurva skär varandra. Trycket mäter man på samma princip som i den stora 
bassängen. I den här bassängen kan endast två punkter mätas, det är alltså inte möjligt att 
få kompletta pumpkurvor.  

2.3 Anslutningar  
Det anslutningssystem man använder sig av i dag på Grindex är manuellt. För att ansluta 
pumpen till systemet krävs det att en adapter först ansluts till pumpen. Därefter spänner 
man fast adaptern mot anslutningen med hjälp av en hävarmsmekanism. Det som är 
negativt när det gäller uppspänningsförloppet är att man i för stor utsträckning behöver 
använda sig av traversen som fixeringshjälp för att hålla pumpen på plats vid 
uppspänningen. Dagens förlopp består av allt för många moment för att det ska vara 
enkelt för en ensam operatör att spänna fast pumpen. Förloppet kan ses i figur 2. 
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Den första bilden i figuren visar en pump som ska prövas, mellan bild ett och två har en 
adapter monterats på pumpen. I den sista bilden är pumpen ansluten till provbassängen. 
 

 
Figur 2: Bildserie som visar vilka moment som krävs för att ansluta pumpen. 

 

2.4 Bassängerna 
 

2.4.1 Bassängernas geometri 
Geometrierna hos de befintliga provbassängerna är inte bra om man tittar på 
arbetsmiljön. Den större bassängens geometri är sådan att den som ska pröva pumpen 
behöver vara lång och ha en stor räckvidd. Bassängen är allt för hög och anslutningen 
sitter för långt ifrån kanten. Den mindre bassängens konstruktion är bättre med hänseende 
till arbetsmiljön. Den är lägre och anslutningarna sitter inte så långt ifrån kanten. Men 
bassängen är fortfarande för hög för att det ska vara en bra arbetsmiljö för de operatörer 
som prövar pumpar på Grindex.     
 

2.4.2 Överrinningsskydd 
I bassängerna sitter ett överrinningsskydd. Överrinningsskyddet finns för att förhindra 
översvämning då nytt vatten fylls på i bassängerna 

2.4.3 Reningssystem 
För att hålla vattnet så rent som möjligt har man reningssystem i båda bassängerna. 
Systemen skiljer sig något från varandra. I den mindre bassängen renar man vattnet 
genom att filtrera det vatten som rinner ut i överrinningsskyddet från oljor och fett med 
hjälp av en oljeavskiljare. Sedan släpper man ut vattnet i avloppet. För att få rätt 
vattennivå i bassängen tillförs därefter nytt rent vatten. Partiklarna som uppkommer vid 
provning renas aldrig bort kontinuerligt i den mindre bassängen, så för att hålla 
bassängen relativt ren töms hela bassängen på vatten och rengörs varannan vecka.  
 
I den större bassängen har man ett slutet reningssystem. Reningssystemet består av 
partikelfiltrering och oljeskimmer. Partikelfiltreringen består av en dränkbar pump som 
står på botten av bassängen, pumpen pumpar vatten genom två partikelfilter, efter det att 
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vattnet har passerat partikelfiltren återförs vattnet till bassängen. Oljor och fett tas bort 
med hjälp av en oljeskimmer.   
  

2.5 Befintlig lyftanordning 
För att få hjälp att lyfta pumpen från golvet till anslutningen, tar man idag hjälp av en 
travers. Lyftförloppet börjar med att man trär en lyftstropp runt pumpens handtag och 
ansluter stroppen till lyftkroken. Sen lyfter man pumpen till anslutningen med hjälp av 
traversen. Traversen styrs med en separat styrdosa som man behöver manövrera med en 
hand. En nackdel med en sådan typ av lyfthjälp är att man låser upp en hand. Man 
behöver använda båda händerna för att ansluta pumpen så som anslutningsförloppet ser ut 
idag.   
 

3 Lösningsförslag - Mätning 
 

3.1 Mätningsprincip  
Ett av kraven för den nya provutrusningen är att det ska vara möjligt att få kompletta 
pumpkurvor. Ett exempel på hur pumpkurvorna ser ut kan ses nedan i figur 3. 
 
 

 
Figur 3: visar pumpkurvan för Minex 50 Hz. 
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Pumpkurvans axlar är pumpens tryckhöjd, det vill säga antal meter vattenpelare pumpen 
klarar av att trycka, och pumpens flöde. För att få en punkt på kurvan behövs mätvärden 
för trycket och flödet. För att få fram en noggrann pumpkurva krävs det att man mäter vid 
ett stort antal punkter. Desto fler punkter man mäter vid desto noggrannare och mer 
verklighetstrogen pumpkurva fås. För att åstadkomma fler mätpunkter under 
provningsförloppet krävs att man kan variera flödet under förloppet.  
 
Ett annat krav som ställs på den nya mätutrustningen är att mätningsförloppet ska vara 
mer automatiserat, om möjligt helt automatiserat. För att uppnå en mer automatiserad 
mätning behövs några ingående komponenter. Kortare beskrivning av dessa kommer 
nedan. 
 

3.1.1 Induktiv flödesmätare 
Flödet kommer att mätas av en induktiv flödesmätare. Flödesmätaren mäter inte flödet 
direkt, utan den mäter mediets hastighet. Flödesmätaren har sedan en konstant 
genomströmningsarea, och på så sätt fås flödet. Flödesmätaren kan mäta inom 
hastighetsområdet 0,5<v<10 m/s. Rekommendationerna från leverantören är dock att man 
mäter inom området 3<v<6 m/s. Hastigheter lägre än detta intervall kan ge sämre 
noggrannhet på mätvärdena. Hastigheter högre än det rekommenderande området kan ge 
en högre ljudnivå och dessutom kan det rendera i att flödesmätaren får en kortare 
livslängd.  
 
Vid montering av flödesmätaren bör man minst ha 5*D raksträcka innan mätaren, och 
minst 2*D raksträcka efter mätaren, där D är rörkanalens diameter. Efter konsultation 
med George Karlsson (ITT Flygt), ändrades raksträckorna till minst 10*D innan mätaren 
och minst 5*D efter mätaren. Enligt källan fås inte den noggrannhet som krävs på 
mätvärdena om inte dessa raksträckor följs. Dock anser källan att man kan mäta inom 
hastighetsområdet 0,5<v<10 m/s, utan att noggrannheten försämras.  
Exempel på hur en flödesmätare ser ut kan ses i figur 4. 

 

 
Figur 4: En induktiv flödesmätare. 
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3.1.2 Trycktransmitter 
För att mäta pumpens tryckhöjd under mätförloppet används en trycktransmitter. 
Trycktransmittern mäter differensen mellan trycket hos systemet och trycket som vattnet 
i bassängen har.  
Dessutom avluftar trycktransmittern systemet. Avluftning sker för att minska andelen luft 
hos vattnet som finns i systemet. Om inte avluftning förekommer kan man inte vara helt 
säker på att noggrannheten i mätvärdet för flödet bevaras.  
I figur 5 kan man hur en trycktransmitter ser ut. 
 
 

 
Figur 5: En trycktransmitter. 

 
 
 
 
När man mäter trycket på systemet rekommenderas att förlusterna minimeras. Förlusterna 
minimeras om man mäter trycket hos systemet så tidigt som möjligt. För att möjliggöra 
mätning av trycket och avluftning av systemet, borras fyra hål i ett rör som ingår i 
systemet. I hålen monteras nipplar och till dessa ansluts tryckslangar. Hålen är vinkelräta 
mot sina närmaste hålgrannar, det vill säga ett hål varje 90:e grad på röret. Från slangarna 
fås ett medelvärde på trycket som systemet har, slangarna leder sedan trycket vidare till 
transmittern. I figur 6 ser man hur slangarna ansluts till systemet.  
 
 

 
 

Figur 6: Bilden visar hur man mäter trycket på systemet. 
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För att få det verkliga värde för pumpens tryckhöjd mäter man trycket som mediet har i 
vila. Det fås genom att man ansluter en nippel med slang till bassängen, slangen kopplas 
sedan till transmittern. Differensen mellan systemets tryck och bassängens tryck ger ett 
mättvärde för pumpens tryckhöjd.  
Avluftningen av systemet bör ske vid systemets högsta punkt, detta för att vara säker på 
att så mycket luft som möjligt är borta från systemet. 

 

3.1.3 Reglerventil med manöverdon 
Reglerventilens uppgift i mätsystemet är att åstadkomma fler mätpunkter. Ventilen är en 
kägelventil och den kan reglera sin egen genomströmningsarea från helt öppen till helt 
stängd, regleringen av arean sker linjärt. När reglerventilen används i mätsystemet är det 
inte möjligt att reglera hela areaintervallet hos ventilen. Detta beror på att hastigheterna 
för mediet blir allt för låga att mäta för flödesmätaren. För att regleringen ska ske 
automatiskt monteras ett elektriskt manöverdon på ventilen. Manöverdonet måste vara 
noggrant för att få ett gott mätresultat. I figur 7 kan man se en reglerventil med 
manöverdon.  
 
 

 
Figur 7: Reglerventil med manöverdon. 
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3.1.3 On/Off - ventil 
On/Off – ventilen är en vridspjällsventil. Den uppgift On/Off – ventilen har i mätsystemet 
är att stänga eller öppna en rörkanal som ingår i systemet vid behov. Ventilen kan styras 
manuellt eller med en motor, i detta fall kommer en enkel elmotor att användas för att 
öppna eller stänga ventilen. I figur 8 ser man hur en vridventil ser ut. 
 
 
 

 
Figur 8: On/Off – ventil eller vridspjällsventil. 

 
 

3.2 Kalibrering  
För att bevara den noggrannhet som krävs efter det att mätsystemet har tagits i drift. 
Krävs det att systemets ingående komponenter kalibreras enligt standard.  
 

3.2.1 Kalibrering av flödesmätaren 
Det finns flera möjligheter att kalibrera flödesmätaren. En av möjligheterna är att skicka 
iväg flödesmätaren till leverantören för att säkerhetsställa att noggrannheten är bevarad. 
Kalibreringen utförs så att flödesmätaren sätts in i ett system där en annan flödesmätare 
ingår, den andra flödesmätarens noggrannhet ska vara 10 gånger bättre än hos 
flödesmätaren som ska kalibreras. Nackdelar med att skicka iväg mätaren är det att all 
kontroll av pumpar inte kan utföras under den tid då mätaren är på kalibrering. Dessutom 
är mätaren känslig för centrering vid monteringen. Man bör därför kalibrera mätaren på 
plats. För att enkelt sätta in den bättre flödesmätaren i det befintliga mätsystemet bör man 
bygga ett kalibreringssystem. Kalibreringssystemet ska enkelt kunna anslutas där pumpen 
i vanliga fall ansluts, det vill säga kalibreringssystemet kommer att bli en förlängning av 
det befintliga mätsystemet. För kalibreringssystemet krävs samma raksträckor som 
tidigare har nämnts för flödesmätaren i rapporten. Systemet bör vara flexibelt för att 
passa de olika bassänger som finns och kommande bassänger. Ett förslag på hur 
kalibreringssystemet för flödesmätare kan ses i figur 9.  
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Figur 9: Separat system för kalibrering av flödesmätare. 

 
 
För att det ska vara enkelt att ansluta kalibreringssystemet bör anslutningen ske på 
samma sätt som pumpen ansluts vid normal drift. För att ansluta pumpen till 
kalibreringssystemet används förslagsvis mekaniska klämmor.  
 
Om man inte vill ha ett separat kalibreringssystem kan man bygga in ett blindrör. Med 
blindrör menas att man monterar in ett rör mellan två flänsar i rörsystemet. Röret ska ha 
samma längd som flödesmätaren. När man ska kalibrera byts röret ut mot flödesmätaren.  
I det här specifika fallet rekommenderar jag det separata kalibreringssystemet. Detta på 
grund av utrymmesskäl om man bygger in ett blindrör behöver det samma raksträckor 
som en flödesmätare. Så bygger man ett blindrör för en DN100 mätare kommer systemets 
längd att öka med 1,5 m.  
 
Flödesmätaren som ska kalibrera systemet kan förslagsvis hyras av leverantörer av 
flödesmätare. Kalibrering av flödesmätarna bör ske en gång per år. 
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3.2.2 Kalibrering av trycktransmittern 
När man ska kalibrera trycktransmittern kopplar man in en manuell pump med 
manometer innan transmittern. Därefter pumpas trycket upp till ett bra värde. Värdet 
läses av på manometern. Sedan kontrollerar man om transmittern ger samma tryck till 
signalomvandlaren. Har inte transmittern samma värde som manometern kalibreras 
antingen transmittern eller signalomvandlaren. Signalomvandlaren kan kompensera fel 
upp till ca 5 %. Om felet överstiger detta kalibreras transmittern. Transmittern kalibreras 
med två skruvar, en för nolläget och en för området. Med området menas den vinkel som 
uppstår mellan transmitter och kalibreringsinstrumentet i en tänkt graf, dvs. visar 
transmittern 1 bar och instrumentet 1 bar är vinkeln 45 grader. Kalibreringen av 
transmittern sker alltså manuellt med hjälp av de två skruvarna, i figur 10 ser man 
transmitterns kalibreringsskruvar. 
 
 
 

 
Figur 10: Parametrar man kan ändra vid kalibrering. 
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4 Lösningsförslag - Provbassäng 
 

4.1 Anslutning av pump till mätsystem  
För att få ett effektivt och kort provförlopp krävs det att man kan ansluta och ta bort 
pumpen från mätsystemen på ett enkelt och snabbt sätt. Nedan kommer olika 
lösningsförslag på hur pumpen kan anslutas. 
 

4.1.1 Vakuumpump 
Konceptet går ut på att få en kraft med hjälp av vakuum. Vakuum fås med hjälp av en 
vakuumpump. Pumpen suger bort luft och skapar ett undertryck på en area. Undertrycket 
på arean skapar den hållkraft som ska hålla pumpen på plats.  
Hållkraften är FHåll = pUndertryck* Atvärsnitt, där Atvärsnitt är tvärsnittets area där kraften verkar.  
Det största teoretiska undertryck som kan fås är totalt vakuum, alltså pOmg = - pUndertryck = 
1,013 bar. 
Vid det här arbetet ligger tryckintervallet för pumparna mellan, 0.8< p <8 bar. 
Undertrycket bevaras med hjälp av någon slags gummitätning. Tätningen i det här fallet 
kommer att bestå av en O-ring. Då risken för läckage är relativt stor vill man ha en väl 
tilltagen säkerhetsfaktor, t.ex. ηsäkerhet = 2,5.  
Kraften som pumpen med det lägsta trycket utövar på systemet blir då; 
Fpump= ppump * Arör ≈ 400 N.  
Den kraft som krävs för att hålla fast pumpen är;  
FHåll = ηsäkerhet * Fpump ≈ 1 kN.  
Det kommer att krävas en kraft på 1 kN för att hålla kvar pumpen som ger den lägsta 
tryckhöjden vid drift.  
Den tvärsnittsarean som vakuumpumpen verkar på måste då minst vara;  
Atvärsnitt = FHåll / pUndertryck = 0,001 m2.    
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Vid närmare analys av pumpens anslutningsytor sågs det att ytor av den storleken inte 
fanns. Så om vakuumkonceptet ska fungera måste någon adapter med den krävda arean 
monteras på pumpen. Detta är möjligt för de minsta pumparna. Men för att det ska vara 
möjligt att hålla pumparna som har högre tryckhöjd kommer det att krävas allt för stora 
ytor för att det ska vara genomförbart. 
 
Konceptet är intressant att gå vidare med om Grindex väljer att bygga två bassänger, en 
stor och en liten. Där vakuumkonceptet skulle vara möjligt vid den mindre bassängen. 
Det bör noteras att man inte har tagit med de krafter som uppstår på grund av momentet 
från pumpens massa i kraftberäkningen, då beräkningen bara är en uppskattning för att 
undersöka om lösningsförslaget är möjligt. 
 
 
Konceptets +:  Minimala risker för klämskador 
       
Konceptets -:  Inte praktiskt möjligt för hela pumpintervallet 
    
  

4.1.2 Klämma runt gängstav  
Vid närmare studier av pumparna som ingår i uppgiften, sågs en gemensam nämnare. 
Alla pumpar har vid sin anslutning två gängstavar. Ett exempel på en anslutningen hos en 
pump ses nedan i figur 11.   
 
 

 
Figur 11: Anslutning för pumpen Minex. 

 
 
 
Konceptets tanke är att man kan klämma runt gängstavarna med hjälp av två 
gummibussningar. Anslutningsförloppet skulle ske i två steg. Först en klämmande kraft 
runt gängstavarna för att pumpen ska hållas på plats. Därefter följer en dragande kraft för 
att täta mellan pumpens och systemets anslutningar.  
 
Ett av problemen för den här lösningsförslaget är att en anordning av det här slaget 
kommer att kräva en god precision. Det försvåras när geometrin för pumpanslutningen 
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varierar kraftigt från pump till pump, och därmed skiljer sig även gängstavarnas 
centrumavstånd.  
 
En annan sak som varierar är anslutningens position. Positionerna kan delas in i tre 
grupper. Den första gruppen har anslutningen placerad på toppen av pumpen, 
toppanslutning. Andra gruppens anslutning är placerad högt på pumpens lock med 45 
graders lutning. Den sista gruppens anslutning har sin placering längst ner på pumpen 
med 90 grader vinkel, det vill säga rakt ut från pumpen. De tre olika positionerna för att 
ansluta pumpen ses i figur 12. 
 
 

 
Figur 12: Bildserie över anslutningens position hos pumpen. 

 
 
 
 
Alla dessa variationer medför att lösningen behöver tre olika anslutningar för de olika 
anslutningspositionerna. Anslutningarna behöver även ha variabelt mellanrum för 
gummibussningarna då centrumavstånden mellan gängstavarna inte är konstanta.  
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Om det här konceptet anses intressant bör man dela upp pumparna på tre olika bassänger, 
en för varje anslutningstyp. Därefter rekommenderas att man delar upp baljorna i olika 
anslutningar för pumparnas anslutningsgeometrier, på så sätt behövs inte variera 
mellanrummet för gummibussningarna.  
Om man bara vill ha en bassäng för samtliga pumpar som projektet berör anses konceptet 
är allt för sårbart. 
 
Konceptets +:  Helt automatiserat anslutningsförlopp 
    
Konceptets -:  Lösningen får inte plats i en bassäng 

 

4.1.3 Pneumatiska klämmor - drag 
Det här lösningsförslaget bygger på att man ansluter en adapter till pumpen, på ett 
liknande sätt som görs idag. Därefter ansluts adaptern till systemet med hjälp av en 
dragkraft, skiss kan ses nedan.  
 
 

 
Figur 13: Princip för att ansluta pump med dragkraft. 

 
 
Dragkraften kan fås med olika slags dragverktyg. I det här fallet används förslagsvis ett 
pneumatiskt dragverktyg för att göra anslutningsförloppet mer automatiserat. Ett sådant 
verktyg kan ses i figur 14. 
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Figur 14: Ett pneumatiskt dragverktyg. 

 
 

Med hjälp av det pneumatiska dragverktyget fås en så pass stor dragkraft så att pumpen 
hålls på plats under provningsförloppet. En nackdel med förslaget är att man inte kan föra 
pumpen direkt mot anslutningsytan utan man måste föra pumpen ovanifrån eller 
underifrån för att ansluta pumpen. Detta beroende på att adapterns yta som ska anslutas 
mot anslutningsytan kommer att vara en slät yta med samma diameter som systemets 
anslutningsyta.  
 
Adapterns släta yta kommer att tryckas mot systemets anslutningsyta med en så stor kraft 
att anslutningen kommer att vara tät under provningsförloppet. För att detta förslag ska 
vara genomförbart kommer det att krävas att varje anslutningstyp har sin egen adapter. 
Ett förslag på hur en adapter bör se ut ses i figur 15, figuren visar en adapter till 
pumpmodellen Minex med 45 graders anslutning. 
 
 

 
Figur 15: Adapter till pumpmodellen Minex i två vyer. 

 
   
 
 
 
Konceptets +:   Semiautomatiskt 
    
 
Konceptets -:  Omsändigt anslutningsförlopp 
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4.1.4 Pneumatiska klämmor - tryck 
Principen för den här lösningen är ungefär som den föregående lösningsförslag. 
Skillnaden är hur man spänner fast adaptern. I föregående förslag använde man sig av en 
dragkraft, här spänns adaptern fast med hjälp av ett spännverktyg. Spännverktyget 
kommer att vara pneumatiskt för att göra anslutningsförloppet mer automatiserat. 
Verktyget överför en tryckande kraft till en spännkraft i änden av verktyget. 
Överföringen sker med hjälp av de länkarmar som håller ihop verktyget. I figur 16 vissas 
ett sådant verktyg. 

 
Figur 16: Pneumatisk klämma med momentarm. 

 
 
En av fördelarna med att använda ett verktyg av den här sorten, är att det är enklare att 
ansluta adaptern till systemets anslutning. Man kan föra pumpen direkt mot 
anslutningsytan. I figur 17 visas en bildserie hur verktyget arbetar i stängningsförloppet.  
 

 
Figur 17: Bildserie över verktygets arbetsförlopp. 

 
 
Konceptets +:  Enkelt att ansluta pumpen till systemet 
    
Konceptets -:  Varje anslutningstyp behöver sin egen adapter 

 21



4.2 Geometrin för anslutningsytan 
När adaptern ansluts mot systemets anslutningsyta ska positionen alltid vara rätt. 
Operatören ska inte behöva leta efter en position för adaptern ska vara i rätt läge.  
 
Dessutom måste anslutningen vara tät under pågående provningsförlopp. 
 

4.2.1 Styrning av adaptern 
Då adapterns geometri som ansluts till systemet är cirkulär bör styrningen utnyttja den 
geometrin. Styrningens innerdiameter ska vara samma som adapterns ytterdiameter. När 
man styr en position i planet med en cylindrisk yta behövs inte någon ytterliggare 
styrning för att den ska ligga rätt. I figur 18 kan ett förslag på hur styrningen kommer att 
se ut. 
 
 

 
Figur 18: Den mörka delen i bilden är styrningen, den styr adapter till rätt position. 

 
 

4.2.2 Tätning vid anslutningen 
Anslutningen behöver någon slags tätning så att inte läckage uppstår under 
provningsförloppet. Tätningen kommer att bestå av en O-ring, för att O-ringen ska ligga 
rätt och deformeras korrekt fräser man ett spår på anslutningsytan. Spårets geometri 
kommer att vara kvadratiskt för att O-ringen ska anta rätt deformation. Den kvadratiska 
formen ser även till att O-ringen sitter kvar när förloppet återgår till sin 
ursprungsposition. 
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Figur 19: Visar anslutningen med O-rings tätning. 

 
 
  

4.3 Dimensionering av rörsystem  
Rörsystemet längd påverkas av vilka ingående komponenter systemet behöver för att 
mäta tryck och flöde. De komponenter som behövs för att uppnå den mätstandard som 
man vill ha är; On/Of f– ventiler, reglerventiler, trycktransmitter och flödesmätare. Enligt 
uppgiftslydelsen vill Grindex att det ska vara möjligt att kontrollera pumpintervallet 
Minex - Master i samma provbassäng. Det stora pumpintervallet medföra att man måste 
mäta flödet över fler än en flödesmätare. 
 

4.3.1 Dimensioneringskrav för flödesmätaren 
Som det har beskrivits tidigare i rapporten kräver flödesmätaren följande raksträckor 
10*DRör innan mätaren och 5*DRör efter mätaren.  
 

 
Figur 20: Flödesmätarens krav på raksträckor. 
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För att få reda på hur många flödesmätare som behövs och vilka dimensionerna ska vara. 
Analyserade de hastigheter vattnet kan anta vid olika rördiametrar. Flödesmätaren klarar 
av hastighetsintervallet 0,5<v<10 m/s. En tabell för de pumpar som ligger nära de gränser 
flödesmätaren har ses i tabell 1. 
 
 
 

Pumpmodell
Rördiameter 

d [mm]
Flöden 
Q [l/s]

Hastighet 
v [m/s]

50 4,74
80 1,59

80 2,59
100 1,66

80 12,73
100 8,15
150 3,62

80
100 9,55
150 4,24

80 1,05
100 0,96

Hastighets analys

Minex 60 hz 1 fas

Minor H 50 Hz

Major L

8

13

64

Master L 50 Hz 75

Super 60 Hz 5,3
 

Tabell 1: Hastighetsanalys över de pumpar som ligger nära gränsvärdet. 
 
 
Man ska beakta att de flöden som är med i tabellen är maximallt flöde som pumparna kan 
avge, hänsyn till förluster är alltså inte medtagna i tabellen. Flödet ska mätas vid mer än 
en punkt, så innan dimensionerna bestäms kontrolleras hastigheterna som uppstår vid 
halva flödet. Slutsatsen som drogs efter analysen var att det är möjligt att mäta alla 
pumparna med hjälp av två flödesmätare. Vid användning av två mätare rekommenderas 
diametrarna var 80 mm och 100 mm.  
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4.3.2 Dimensioneringskrav för reglerventilen 
Kraven för reglerventilen är att man ska ha 5*DRör raksträcka före ventilen och 2*DRör 
raksträcka efter ventilen. Reglerventilen är hastighetsberoende beroende på att ventilen 
inte klarar för höga moment på den genomgående axeln. Reglerventilens axel klarar av 
moment som motsvarar hastigheter upp till 8 m/s. Det medför att man behöver förstora 
upp diametern innan reglerventilen. 
 

. 
Figur 21: Förstorning av rördiametern innan reglerventilen för att få en lägre hastighet. 
  
Man ökar diameter med hjälp av en förstorningskona. Den längd konan behöver under 
den sträcka där diametern ökas bör minst vara, l = 3*(Defter - Dföre). Om man inte 
dimensionerar konans längd efter regeln fås allt för stora förluster i övergången. 
  

4.3.3 Dimensioneringskrav för On/Off - ventilen   
On/Off – ventilen kommer att användas som avstängningsventil i rörsystemen. Ventilen 
kommer vara helt öppen eller helt stängd. Man behöver endast dimensionera efter vilket 
moment axeln klarar av.  
Ventilen klarar av moment som motsvarar hastigheter upp till 5 m/s. Det medför att man 
behöver förstora diametern för att få ner hastigheten till acceptabel nivå. Förstorning av 
diametern sker på samma sätt som för reglerventilen.  
 

 
Figur 22: Förstorning av rördiametern innan On/Of f- ventilen för att minska 

hastigheten. 
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4.3.4 Dimensionering av rörböjar 
Det man ska tänka på när dimensionering av rörböjar utförs är att bockens krökningsradie 
inte ska vara mindre än, rbock≥ 1,5*rrör. Om bockens krökningsradie är mindre fås allt för 
stora förluster i böjen. 
 
 

4.3.5 Dimensionering av utloppskona 
Den sista delen av rörsystemet som mediet transporteras igenom innan det återförs till 
bassängen är utloppskonan.  
 
Konan används för att få ner hastigheten på vattnet kraftigt innan det kommer ut i 
bassängen. Hastigheten ska vara låg för att inte det inströmmande vattnet ska påverka 
pumpen som man är i drift. Utloppshastigheten bör vara 1 m/s. Om hastigheten är större 
bör man försöka minska hastigheten genom någon slags reflektor.  
 
Utloppskonan dimensioner är 1 – 12, det vill säga den längd konan behöver under den 
sträcka där diametern ökas bör minst vara; l = 12*(Defter - Dföre).  
 

 
Figur 23: Utloppskona 
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4.3.6 Sammanställning av rörsystem 
Enligt uppgiftslydelsen vill Grindex att det ska vara möjligt att kontrollera alla pumpar i 
pumpintervallet Minex - Master i samma bassäng. Om detta ska möjliggöras krävs det att 
man har två separata mätsystem eller så får man serie/parallell - koppla mätsystemen. Tre 
förslag har plockats fram. Ett förslag med separata mätsystem och två förslag med  
serie/parallell - kopplade mätsystem.  
 

 
Figur 24: Bilden visar rörsystem med separata mätsystem i två vyer. 

 
 
I figur 24 visas ett rörsystem med två separata mätsystem. Systemen kopplas samman i 
slutet av rörsystemet, detta görs för att slippa två utloppskoner i bassängen.  
I de två separata mätsystemen ingår fyra komponenter. Direkt efter anslutningen 
monteras tryckslangar så att man kan mäta trycket och avlufta systemet, tryckslangarna 
leder trycket vidare till trycktransmittern som ger ett värde på pumpens tryckhöjd. Andra 
komponenten i systemet är en On/Off – ventil. Ventilen gör det möjligt att mäta maximalt 
tryck tidigt i systemet, ventilen är monterad nära anslutningen för att förlusterna ska bli 
så små som möjligt. Därefter kommer flödesmätaren och reglerventilen kopplade i serie. 
Reglerventilen möjliggör mätning av flöde och tryck vid fler än en punkt.     
 
Mätsystemets +: Liten risk för mätfel som uppstår på grund av läckage vid 

ventiler 
    
Mätsystemets -: De pumpar som är på gränsen mellan de två flödesmätarna 

kan inte mätas fullt ut 
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Figur 25: Bilden visar rörsystem med parallellkopplade mätsystem i två vyer. 

 
I figur 25 ser man ett rörsystem med serie/parallell - kopplade mätsystem. Det som 
tillkommer i det serie/parallell - kopplade systemet om man jämför med det separata 
systemet är två On/Off – ventiler. Ventilerna är inringade i figur 25.  Uppgiften som 
ventilerna har är att styra vattnet så att man endast mäter med den stora flödesmätaren, 
eller styr den vattnet så att man mäter med den mindre flödesmätaren. Ska man mäta över 
den större flödesmätaren stängs ventil 1, det medför att vattnet bara kan gå genom ventil 
2 som är öppen. Då man vill mäta över den mindre flödesmätaren stängs ventil 2. När 
ventil 2 är stängd går vattnet över båda flödesmätarna, om hastigheten är sådan att man 
kan mäta över båda flödesmätarna görs det. Men om hastigheten är för låg över den större 
mätaren så mäter man bara över den mindre flödesmätaren. Annars är systemet uppbyggt 
på samma sätt som systemet med två separata mätsystem.  
 
 
Mätsystemets +: Möjligheten att mäta över två flödesmätare vid 

provningsförloppet medför att större del av pumpkurvan 
kan tas fram med de mätvärden som fås vid provningen. 
Dessutom kan mätarna kalibreras mot varandra. 

    
Mätsystemets -: Rörsystemet blir allt för långt. 
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Figur 26: Bilden visar ett parallellkopplat rörsystem med återförande rörkanal två vyer. 

 
I figur 26 ser man ett rörsystem med serie/parallell - kopplade mätsystem där det 
serie/parallell - kopplade röret återförs för att minska längden hos rörsystemet. 
Rörsystemet har samma ingående komponenter som vid det andra  
serie/parallell - kopplade systemet. Skillnaden är att längden som rörsystemet kräver är 
mycket kortare.  
 
 
Mätsystemets +:  Kortare än det andra serie/parallell - kopplade systemet. 

Möjligheten att mäta över två flödesmätare vid 
provningsförloppet medför att större del av pumpkurvan 
kan tas fram med de mätvärden som fås vid provningen. 
Dessutom kan mätarna kalibreras mot varandra. 

    
Mätsystemets -: Rörsystemet blir bredare än det separata systemet, vilket 

medför att baljan med rörsystem tar större yta av lokalen. 
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4.4 Dimensionering av bassängen 
 

4.4.1 Bassängens volym 
För att bestämma bassängens storlek kontrollerades vilken vattenvolym bassängen måste 
ha för att omsättningshastigheten inte skulle bli för hög. Omsättningshastigheten bör inte 
överstiga 2 * VBaljan m3/min, där VBaljan är baljans vattenvolym. Om 
omsättningshastigheten överstiger regeln finns risk för att mätresultatet inte blir korrekt. 
Om man ändå vill minska bassängens volym kan man bygga in något i bassängen som 
slår sönder hastighetsprofilen på vattnet. Detta kan åstadkommas med exempelvis 
perforerade plåtar som sätts i serie. Om detta görs kan man uppskattningsvis öka 
omsättningshastigheten till 3 * VBaljan m3/min. För att bestämma den vattenvolym 
bassängen bör ha gjordes en flödesanalys över de pumpar med högst flöde. Nedan ses en 
sammanställning av analysen i tabell 2. Där QMax är det maximala flöde pumparna kan 
avge.  
 
 

Pumpmodell QMax [l/s] 
Major L 50 Hz 75 
Minor L 50 Hz 64 
Major L 60 Hz 72 
Minor L 60 Hz 64 
Master N 60 Hz 57 

Tabell 2: tabellen visar maximala flöden hos de pumpar med högt flöde.  
 
 
Baljans vattenvolym dimensioneras mot Major L’s maximala flöde, QMax = 75 l/s. 
Detta ger baljans vattenvolym, VBaljan = 1,5 m3. 
 
 

4.4.2 Bassängens höjd 
Vid studier av de befintliga bassängerna som gjordes på Grindex, sågs det att höjden av 
bassängen var en viktig parameter när det gäller arbetsmiljön vid bassängen. För att 
personen som provar pumparna ska få en behaglig arbetsmiljö vill man att höjden på 
bassängen inte överstiger personens höft. Om höften inte är ovanför bassängens kant 
måste personen i fråga sträcka sig för att ha möjlighet att böja kroppen mot anslutningen. 
För att detta ska tillgodoses bör totalhöjden inte överstiga 80 cm. Av denna totalhöjd 
kommer rimligt 60 cm av totalhöjden vara vattenhöjden i bassängen, hVatten = 0,60 m. 
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4.4.2 Bassängens längd 
Bassängens längd dimensioneras av det rörsystem som kommer att löpa längs bassängen. 
Det finns ingen anledning att göra bassängen kortare än rörsystemet då inbyggningsytan 
som krävs för hela provbassängen inte minskas. Rörsystemets längd påverkas främst av 
de raksträckor före och efter komponenterna som krävs för bibehållen noggrannhet. 
Grovt kommer då längden att vara ca 2,5 < lVatten < 3 m, beroende på hur man kopplar det. 
 
    

4.4.3 Bassängens bredd 
Breddens minsta värde styrs av den minsta rekommenderade volymen som bassängen bör 
ha. Bredden påverkar inte arbetsmiljön nämnvärt, den påverkas inte heller av rörsystemet. 
Om baljans längd är 3 m och vattendjupet är 0,6 m, bör baljans bredd minst vara bVatten = 
0,85 m.  
 
 

4.4.4 Bassängens geometri 
Bassängens geometri kan man se i figur 27. I bassängen sitter ett överrinningsskydd för 
att förhindra översvämning. Man tar också upp ett hål i botten av bassängen för att ha 
möjlighet att tömma bassängen på vatten. Ett större hål görs för att ansluta utloppskonan. 
 
 
 
 

 
Figur 27: Bassängens geometri 

 

 31



4.4.5 Bassängens reningssystem 
Av de reningssystem som Grindex har i dag är det som sitter i den större bassängen det 
bättre. Systemet består av två separata system, ett som filtrerar bort partiklar och ett annat 
som avskiljer olja och fett.  
 
Här rekommenderas att man konstruerar ett nytt reningssystem som innefattar båda 
systemen i ett system. Arbete har dock inte lagts ner på detta på grund av att det ligger 
utanför uppgiftslydelsen. 

 

4.4.6 Arbetsmiljön vid baljan 
De förändringar som gjorts på baljans geometri för att förbättra arbetsmiljön för 
operatörerna, är främst att baljans höjd inte bör vara högre än den minsta operatörens 
höft.  
 
En annan sak som skulle förbättra arbetsmiljön avsevärt är att skapa någon slags 
avlastningsyta. En sådan ytas placering bör vara i närheten av bassängen eller vara en yta 
av bassängen. Om man använder sig av bassängens yta kan man använda avlastingsytan 
som avrinningsplats för de pumpar som är kontrollerade. Används ytan till avrinning bör 
den vara perforerad så att vattnet kan rinna ner i bassängen. I figur 28 kan ett förslag till 
avlastningsyta ses. 
 

 
Figur 28: Bassängen med avlastningsyta. 
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4.5 Bassäng med rörsystem  
För att få en komplett provutrustning sammanförs rörsystemet och bassängen. I figur 29 
ser man en provbassäng med serie/parallell - kopplade mätsystem.  
 

 
Figur 29: Komplett provbassäng för dränkbara pumpar. 

 
Rörsystemet monteras på bassängen med hjälp av monteringsbeslag som fästs på kanten 
av denna. Dessutom är utloppskonan som ingår i rörsystemet fastmonterad i baljan. 
Konan kan fästas med flänsar med tätningar eller så svetsar man fast konan i bassängen. 
Tyngden från mätutrustningen kan bli för stor för monteringsbeslagen om man inte 
avlastar mätutrustningens tyngd. Avlastning av mätutrustning kan göras med benstativ 
som monteras på rörsystemet som bär upp tyngden från mätutrustningen. Benens 
konstruktion är den samma som monteringsbeslagen. I figur 30 kan man se ett förslag på 
hur benen och monteringsbeslagen kan se ut. Vid fast montering av provbassängen 
skruvas benen fast i golvet för att minska rörsystemets vibrationer. Vill man att 
provbassängen ska vara mer mobil skruvas inte benen fast, det kan medföra att vissa 
vibrationer uppstår.  
 

 
Figur 30: Benstativ till rörsystemet för avlastning. 
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4.6 Lyftanordning 
Efter att adaptern monterats på pumpen lyfts denna för att anslutas till provbassängen. Då 
storleken och vikten hos pumparna skiljer sig väsentligt åt, behövs någon slags 
lyftanordning för att få pumpen på plats.  
 
Här rekommenderas att man byter ut den befintliga lyftanordningen och övergår till en 
balanslyftare. En balanslyftare är avsedd för snabba upprepande hanteringar av gods i 
utbalanserat viktlöst tillstånd. När man väl har lyft massan, i det här fallet en pump, styr 
man pumpen med handkraft i planet.  
 
Använder man sig av en sådan lyftanordning behöver operatören endast använda en hand 
för att lyfta pumpen och styra den samma på plats, med den andra handen kan operatören 
se till att pumpen kommer rätt i anslutningen. I figur 31 ser man hur en sådan 
lyftanordning. 
 
 
 
 

 
Figur 31: Balanslyftare som utbalanserar gods i viktlöst tillstånd. 
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5 Resultat 
 

5.1 Anslutning mellan pump och provbassäng 
Det koncept som valts att gå vidare med när det gäller anslutningsförloppet är det med 
pneumatiska spännverktyg. Spännverktygen kommer att monteras på de vingar som finns 
på anslutningen. För att underlätta anslutningsförloppet rekommenderas att man 
dimensionerar verktygen så att det räcker med att spänna med två verktyg. Om man 
behöver en större kraft än vad två verktyg ger bör man välja att använda fyra 
spännverktyg. I figur 32 ser man de två alternativen. 
 
 
 

 
Figur 32: Anslutningens geometri för två och fyra vingar. 

 
 

Pumpen med den högsta tryckhöjden ger ett tryck, p = 7,85 bar. Om anslutningens 
rördiameter är 100 mm, motsvaras trycket p av en kraft F = p*Arör = 6,2 kN. 
 
De spännverktyg som valts ger en kontinuerlig hållkraft FH vardera, där FH = 75 kN vid 
arbetstrycket 5 bar. Krafterna som spännverktygen ger kan minskas genom att minska 
arbetstrycket. Beräkningen visar att två spännverktyg kommer att räcka till för att hålla 
pumparna på plats under provningsförloppet.  
 
För att anslutningen ska vara tät under drift behövs en tätning. Tätningen kommer att 
bestå av en O-ring. För att anslutningen ska hållas tät rekommenderar leverantören att 
man ska deformera O-ringen minst 20 % i den riktning den kraft är riktad som möjliggör 
deformationen. Detta är rekommendationer från O-rings leverantören.   
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För att adaptern alltid ska inta rätt position används en styrkrans. Styrkransen har 
modifierats något för att pumpen hålls på plats även när spännverktygen öppnas. Detta 
avhjälps med två fixeringsklackar som håller adaptern på plats. Det har även gjorts två 
kanaler genom kransen så att vatten och smuts enkelt kan dräneras bort. I figur 33 kan 
man se den modifierade styrkransen monterad på anslutningen.  
 

 
Figur 33: Modifierad styrkrans med dräneringskanaler och fixeringsklackar. 

 
 
I figur 34 ses en sammanställning av anslutningen. 
 

 
Figur 34: Sammanställnings bild på anslutningen. 
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5.2 Rörsystem 
Det rörsystem som har valts att gå vidare med är serie/parallell - kopplade mätsystemet 
med en återförande rörkanal. Möjligheten att prova pumparna i ett större intervall och att 
flödesmätarna kan kalibreras mot varandra är de största fördelarna med systemet.  
 
Men det finns även nackdelar med systemet, en av dessa är att rörsystemet blir längre och 
bredare än om man har separata mätsystem. Grindex är intresserad av att minimera ytan 
som provbassängen ska ta upp. Så ett stort arbete lades då ner på att minska rörsystemets 
längd och bredd. Bredden hos rörsystemet är svårt att minska då man inte kan ta bort 
några av det komponenter som finns i systemet, om man vill behålla noggrannheten hos 
mätresultatet. Där man möjligtvis kan minska bredden är vid y - kopplingen. Görs y - 
kopplingen brantare minskas bredden, nackdelen som detta medför är att större förluster 
fås. 
I figur 35 visas det utvecklade rörsystemet.  
 
 
 

 
Figur 35: Det utvecklade rörsystemet med parallella mätsystem. 

 
 
 

De stora förändringar som gjorts för att minska längden hos rörsystemet ses i ruta 1 och 
2.  
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Ruta 1:      
Den förändring som gjorts i ruta 1 är att man utnyttjar hela rörsystemets längd för att 
minska den totala längden för rörsystemet. Om detta utnyttjas kan den raksträcka som 
flödesmätaren kräver påbörjas vid bassängens startpunkt. I figur 36 jämförs ruta 1 mot 
tidigare lösningsförslag. 
 
 

 
Figur 36: Visar den längd som man utnyttjar med den nya lösningen. 

 
 
 
Ruta 2:      
De förändringar som gjorts i ruta 2 är att man tagit bort en On/Off - ventil och utnyttjar 
den större reglerventilen även som On/Off - ventil. Dessutom kan den raksträcka som 
reglerventilen kräver innan ventilen påbörjas i raksträckan efter flödesmätaren. Detta kan 
göras utan att noggrannheten påverkas hos reglerventilen eller flödesmätaren. Man kan 
även se att y - kopplingen sitter på raksträckan mellan flödesmätaren och reglerventilen, 
detta påverkar heller inte noggrannheten. I figur 37 jämförs ruta 2 mot tidigare 
lösningsförslag.  
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Figur 37: Jämförelse av lösningar som motsvarar ruta 2. 

 
 
 

När förändringarna är gjorda fås den minsta längd som rörsystemet kräver,  
lmin = 2000 mm. Om man använder de komponenter som rekommenderas kan inte den här 
längden underskridas, görs detta kan noggrannheten av mätresultatet påverkas. 
 
 
Då vattnet har passerat reglerventilen ska rörsystemet försöka att få ner hastigheten hos 
vattnet. Som tidigare nämnts minskas hastigheten med hjälp av en utloppskona. Pumpen 
med det högsta flödet har maximalt en hastighet v = 4,3 m/s efter den stora reglerventilen. 
För att få ner hastigheten ner mot 1 m/s förstoras då kanalen med hjälp av konan. Konans 
längd bestäms av l = 12*∆D, där ∆D = (Defter - Dföre). I det här fallet sker en förstorning 
från 150 mm till 300 mm. Den högsta möjliga hastigheten man då får ut i bassängen är 
vutlopp = 1,1 m/s. Hastigheten är något för hög för att man ska vara helt säker på att 
vattnets virvlar från utloppet inte påverkar pumpen som är i drift. Här bör man då försöka 
att slå sönder vattenvirvlarna och minska vattnets hastighet. En lösning på detta är att 
montera en reflektorplåt vid utloppet och på så sätt minska hastigheten.   
 
 

 
Figur 38: Utloppskonans mått. 
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5.3 Bassängen 
Bassängens volym bör vara minst 1,5 m3 för att inte omsättningshastigheten för vattnet 
ska bli för hög. Om omsättningshastigheten blir för hög finns stor risk för att 
noggrannheten på mätresultatet påverkas. Bassängens höjd som tidigare är satt till 0,60 m 
bör användas, ökas höjden kommer arbetsmomentet att ansluta pumpen försvåras. 
Bassängens längd dimensioners efter rörsystemets längd, så bassängens minsta längd bör 
vara lbassäng = 2,0 m.  
 
Väljs bassängens längd till denna bör bredden minst vara bbassäng = 1,25 m för att 
omsättningshastigheten inte ska bli för hög. 
Längden och bredden kan varieras hos bassängen så att man får den geometri som bäst är 
anpassad för där bassängen ska stå.  
 
För att utnyttja hela bassängen har en avlastningsyta lagts till. Avlastingsytan kan 
användas som avrinningsplats för redan prövade pumpar och arbetsplast för paketering av 
pumpar.  
 
Det har även lagts till en reflekteringsgaller som ska minska hastigheten hos vattnet som 
kommer från utloppskonan. Reflekteringsgallret medger även en ökad 
omsättningshastighet.  
I figur 39 illustreras ett förslag på bassängen. 
 

 
Figur 39: Bassängens geometri, i ruta 1 ses reflektorgallret 

och i ruta 2 ses avlastningsytan. 
 

 
 
I bassängen rekommenderas att ett reningssystem byggs in. Arbete har inte lagts ner på 
detta då det inte ingår i uppgiften. 
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5.4 Komplett provbassäng 
För att montera fast rörsystemet på bassängen används två monteringsbeslag. För att 
minska risken för vibrationer i anslutningen under startförloppet för pumpen, monteras 
beslagen så nära anslutningen som möjligt. Detta så att beslagen tar upp momenten som 
uppstår bättre. När nu beslagens position är ändrad kommer beslagen svetsas fast i 
bassängens botten. 
 
I figur 40 visas hur beslagen monteras i bassängen och hur beslagen håller upp 
rörsystemet. 
 
 

 
Figur 40: Beslagens position i bassängen visas. 

 
 
 
Rörsystemet fästs även i bassängen där utloppskonan går igenom denna. Som tidigare 
nämnts i rapporten rekommenderas att benstativ monteras på rörsystemet för att punktvis 
avlasta vikten som mätutrustningen ger.  
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I figur 41 ser man resultatet när rörsystemet monterats på bassängen. 
 

 
Figur 41: Bassäng med rörsystemet monterat. 

 
 

I figur 42 ser man vilka inbyggnadsmått som bassängen och rörsystemet måste ha. 
 

 
Figur 42: Provbassängens inbyggnadsmått. 
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För att få en komplett provbassäng kompletteras nu provbassängen med reflektorgaller 
och avlastningsyta. Resultatet ses i figur 43. 
 

 
Figur 43: Bilden visar en komplett provbassäng. 

 
 
 
 

5.5 Automatiserad mätning 
För att göra mätningen helt automatiserad måste ett reglersystem anskaffas.  
För att sedan operatören ska få ut något av mätvärdena bör ett program till industridatorn 
som operatören använder köpas in. Inget av detta har tagits upp i rapporten då det inte 
ingår i projektlydelsen.  
 

5.6 Säkerhet 
Med det nya sättet att ansluta pumpen till provbassängen tillkommer vissa risker för 
operatören. Nu när man använder pneumatik för fastspänning blir risken för klämskador 
större. För att minimera risken att klämskador ska uppkomma bör operatörerna utbildas i 
hur man ansluter pumpen på ett säkert sätt. Varningsskyltar bör också sättas upp i 
närheten av anslutningen för att påminna om vilka risker som finns.  
 
Andra risker tillkommer också nu när systemet är semiautomatiskt. En av riskerna är att 
operatören kan komma åt knappen för att öppna spännverktygen under pågående 
provning. För att förhindra ett sådant scenario bör man bygga in ett säkerhetssystem som 
gör det omöjligt att öppna spännverktygen så länge pumpen arbetar. 
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5.7 Kostnadskalkyl 
För att få ett bättre beslutsunderlag gjordes en kostnadskalkyl för provbassängen. 
I tabell 3 ses kalkylen. 
 
 
 
 

Komponent Antal styckes pris Pris

Bassäng och rördelar 1 150 000 150 000

Flödesmätare 2 18 500 37 000

Reglerventil med don 2 50 000 100 000

Trycktransmitter 1 10 000 10 000

On/Off-ventil med don 3 10 000 30 000

Balanslyftare 1 81 000 81 000

Spännverktyg med givare 2 4 000 8 000

Total pris 416 000

Kostnadskalkyl för provbassängen

 
 

Tabell 3: Kostnadskalkyl för provbassängen. 
 
 
Kostnaden för bassäng med rördelar är en uppskattning då leverantörer och montörer inte 
har gett någon offert. Övriga kostnader är beräknade enligt offerter från leverantörer. 
 
Totalprisen kommer att bli högre då kostnaderna för de styrsystem som krävs för att 
provförloppet ska bli automatiskt inte är medtagna. 
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6 Slutsats 
För att få en noggrann och verklighetstrogna mätvärden behövs de ingående komponenter 
som beskrivits tidigare i rapporten. Man ska även följa de dimensioneringskrav som 
komponenterna kräver för att säkerhetsställa noggrannheten. 
 
Lösningsförslaget till hur man ska ansluta pumpen till provbassängen blev ett 
semiautomatiskt förlopp. En adapter monteras på pumpen som sedan ansluts mot 
provbassängens anslutningsyta. Pumpen hålls på plats med hjälp av pneumatiska 
spännverktyg.  
 
Bassängens totalhöjd bör inte överstiga 0,8 m, detta för att arbetsmomentet för 
operatörerna inte ska försvåras. Den minsta vattenvolym som rekommenderas är 1,5 m3, 
om vattenvolymen är mindre ökas omsättningshastigheten, detta medför risk för att 
noggrannheten hos mätvärdena kan försämras. En avlastningsyta för avrinning monteras 
på bassängen, på så sätt utnyttjas bassängens yta bättre och arbetsmiljön vid den 
förbättras.   
 
Förslaget till rörsystemet till bassängen är en serie/parallell – kopplat mätsystem, 
fördelarna med ett sådant system är att man kan prova pumparna i ett större intervall och 
kalibrering mellan mätarna är möjlig. 
  
Inbyggningsmåtten för den nya bassängen kräver en större yta än vad som den mindre 
bassängen använder sig av i dag. Detta beror på att mätningstekniken är en annan än vad 
som används i den mindre bassängen. Om inbyggningsmåtten anses för stor kan 
rörsystemet dras på annat sätt. Det är möjligt att dra rörsystemet uppåt istället för längs 
baljan. Det skulle medföra att längden kan minskas avsevärt hos bassängen. För att 
bevara vattenvolymen hos bassängen och samtidigt minska inbyggnadsmåtten måste 
bassängens höjd då ökas. Vattenvolymen måste bevaras så att inte 
omsättningshastigheten blir för hög. För att bevara en god arbetsmiljö bör då bassängen 
sänkas ner i golvet så att totalhöjden för operatörerna inte blir för hög.  
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