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Sammanfattning 
Detta examensarbete är ett produktutvecklingsprojekt som utfördes hos Alfa Laval 
Tumba AB. Sedan tidigare har Alfa Laval gjort gasseparatorer för motorer där 
gasflöden renades från olja. Ett nytt affärsområde för denna teknik har visat sig vara 
verkstadsindustrin där oljedimma behöver separeras från ventilationsluft. Därför 
behövs en större gasseparator utvecklas som kan hantera större flöden än de som 
förekommer i en motor.  En sådan produkt skulle vara konkurrenskraftig då 
underhållet blir lågt i jämförelse med dagens filterbaserade utrustning inom området. 
 
Under examensarbetet togs flera konceptförslag fram med kundintervjuer och egna 
studier som utgångspunkt. Förslagen utvärderades och ett slutgiltigt koncept valdes att 
gå vidare med. Detta utvecklades och analyserades främst med avseende på prestanda, 
produktionskostnad, hållfasthet och rotordynamik.  
 
Den resulterande produkten namngavs Skarven. Dess reningsteknik utgörs av en 
roterande plåtsats som med centrifugalkraft separerar oljan från luftflödet. Denna 
plåtsats är inkapslad i ett cylindriskt hölje av tunnplåt och drivs av en elmotor. Dess 
ringa storlek och vikt möjliggör montage direkt på verkstadsmaskiner vilket 
eftertraktas. Den låga tillverkningskostnaden och den enkla konstruktionen ger att 
Skarven är både billigare, lättare, mindre och kräver mindre underhåll än sina 
konkurrenter. 
 

Slutsatsen är att detta examensarbete visar att Alfa Lavals gasseparator kan anpassas 
för större flöden och har stor chans att slå sig in på marknaden för oljedimavskiljare i 
verkstadsindustrin med denna konstruktion. 
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Abstract 
This thesis is a product development project that was performed at Alfa Laval Tumba 
AB. In the past Alfa Laval have manufactured gas separators for engines where gas 
flows were cleaned from oil. A new business area for this kind of technology has 
shown to be the manufacturing industry where oil mist has to be separated from the 
vented air.  Therefore a new and bigger design is needed to be able to handle the 
greater gas flows. A product like that would be a strong competitor on the market 
when the maintenance would be low in comparison to today’s equipment.   
 
During the project several concept suggestions were developed using customer 
interviews and research as input. The concepts were evaluated and a winner was 
selected and was developed further. This final concept was analysed considering 
primarily performance, production cost, solid mechanics and rotor dynamics.  
 
The result was named Skarven. Its cleaning technology is made out of a spinning disc 
stack that with centrifugal force separates the oil from the airflow. The disc stack is 
enclosed by a cylindrical shell and is powered by an electric motor. The small size 
and weight makes it possible to mount Skarven directly on the machine, which is 
preferable. The low manufacturing cost and the simple design makes it cheaper, 
lighter, smaller and easier to maintain than the competitive products. 
 
The conclusion of this thesis is that Alfa Laval’s gas separator can be readapted to 
greater gas flows and have a good chance to gain market shares in the oil mist 
eliminator business with this design. 
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11  IInnlleeddnniinngg  
Detta kapitel innefattar bakgrund till problemet, syfte och avgränsningar samt 
metodbeskrivning. 

1.1 Bakgrund 
Alfa Laval har traditionellt utvecklat effektiva centrifugalseparatorer för olika vätskor 
men har under senare år även tagit fram gasseparatorer för avskiljning av olja i 
vevhusgas från dieselmotorer. Nu har intresset växt för utveckling av en liknande 
produkt för avskiljning av små partiklar, såsom oljerök och oljedimma, från gasflöden 
i industrilokaler. Gasflödena på denna marknad är avsevärt större vilket också kräver 
en ny större design från Alfa Lavals sida. Det har därvid varit svårt att optimera 
separatorerna till alla olika installationers behov och krav. Oljedimavskiljaren ska ta 
liten plats i verkstadslokalen, vara billig och klara de krav som finns på rening av 
gasflöden i industrin. 
 
Alfa Laval har inlett ett samarbete med en ledande leverantör av reningsutrustning för 
förorenad luft i industrilokaler. Genom ett samarbete mellan Alfa Laval och denna 
etablerade leverantör av reningsutrustning, kan en produkt som är optimerad för 
installationer i industrin gemensamt utvecklas. Detta leder till att samarbetspartnerns 
redan existerande försäljningskanaler kan utnyttjas. Företaget är idag 
marknadsledande inom sitt område liksom Alfa Laval är inom sitt. Ett samarbete 
skulle förstärka det tekniska övertaget på marknaden och kunna öppna nya 
möjligheter och affärsområden. 

1.2 Syfte och avgränsningar 
Syftet med examensarbetet är att ta fram en konceptlösning på en oljedimavskiljare 
som är liten och har konkurrenskraftigt pris samtidigt som hög prestanda bibehålls. 
För att kunna ta fram en sådan konceptlösning måste följande frågor besvaras under 
examensarbetet: 
 

• Finns det något behov av produkten?  
• Går prestanda att bibehållas i en ”slimmad” design? 
• Hur ser dagens lösning ut och vilka är för- och nackdelarna? 
• Hur ser konkurrenternas lösningar ut? 
• Vilka kundkrav finns? 
• Vilken teknik bör användas? 

  
Ett flertal koncept kommer att tas fram utifrån svaren på dessa frågor för att sedan 
välja ett koncept att vidareutveckla. Detta kommer att analyseras teoretiskt för att se 
hur det uppfyller kravspecifikationen. Konceptet kommer att illustreras med CAD-
bilder och konstruktionsritningar och analyseras med hänsyn till prestanda och 
tillverkningskostnad. Examensarbetet tar också upp för- och nackdelar med nuvarande 
konstruktion av liknande reningsutrustning av gasflöden. 
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1.3 Metodbeskrivning 
Examensarbetet planeras och utförs enligt Ulrich och Eppinger´s (2000, s 16 - 17) 
modell för produktutvecklingsprojekt. Modellen kommer att användas som en 
övergripande metod och som stöd för projektet. Denna modell innefattar fler mindre 
omfattande stödmetoder som används under projektets olika faser. Här följer en 
kortare beskrivning av produktutvecklingsmodellen och dess stödmetoder som 
kommer att användas i examensarbetet: 
 
I. Planering 

 Gantt-schema 
 Förstudie 
 Quality Function Deployment (QFD) 
 Kravspecifikation 

 
II. Konceptutveckling 

 Brainstorming 
 Kombinationstabell 
 Val av tre koncept 

 
III. Grovkonstruktion 

 Möjlighetsstudie 
 Beslutsmatris 
 Val av ett koncept 

 
IV. Detaljkonstruktion 

 Modulindelning 
 Dimensionering 
 Design For Manufacturing (DFM) 
 Beräkningar 

 

Konkurrenter 

Miljökrav 

Kunder 

Skarven 
Lagkrav 

Patent 

Installationer

Alvent/Alfdex/Albatross 

Produktutvecklingsmodellen valdes för att den är väl beprövad och är därför ett 
pålitligt val för examensarbetet. Figur 1 visar de informationskällor som användes i 
projektet. 

Figur 1. Informationskällor under projektet
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22  FFöörrssttuuddiiee  
I detta kapitel beskrivs de förstudier som gjordes innan det själva utvecklingsarbetet 
tog vid. 

2.1 Omgivning 
I verkstäder inom industrin utförs en mängd operationer i olika maskiner som 
förorenar luften i omgivningen. Små partiklar av både fast material och kyl- och 
smörjmedel avges och blandas i den luft som avges till lokalen i vilka maskinerna 
står. De fasta partiklarna uppkommer vid operationer som exempelvis slipning, 
svarvning, borrning eller fräsning där ett verktyg arbetar på en yta och därmed avger 
små korn av det bearbetade materialet. Kyl- och smörjmedel kan ibland sprejas på de 
ytor där det behövs och därmed lätt komma att blandas med den omgivande luften. 
Därför är maskinerna inkapslade och den luft som samlas där inne måste renas. Höga 
temperaturer som uppstår vid olika friktioner kan resultera i att ett kyl- eller 
smörjmedel blir flyktigt och även avges som en dimma till omgivningen. Dropparna 
som finns i dimman är så små att de är svåra att filtrera bort vid rening av luften. 
 
Vid utplacering av luftrenare i en lokal används tre olika metoder. Antingen sätts 
luftrenare på varje maskin vid utblåset för avgaser så att all smutsig luft går genom en 
reningsprocess direkt vid maskinen. Det andra alternativet är att man sätter en enhet 
centralt i ett ventilationssystem som då renar luften från flera maskiner samtidigt. Vid 
en centralt placerad luftrenare så leds den förorenade luften genom ventilationsrör 
från varje maskin till luftrenaren. Detta kan kräva att ett omfattande rörsystem måste 
installeras där en tillhörande fläkt kan komma att behövas för att transportera 
avgaserna till luftrenaren. En placering av luftrenare direkt vid maskinerna löser 
problemet med ett skrymmande rörsystem och ger en större flexibilitet. En sådan 
lösning innefattar dock fler enheter vilket kan bli en dyr investering. Ett tredje 
alternativ är att suga ut avgaserna till ett utblås utomhus för att undvika en dålig 
arbetsmiljö i lokalen. 
 
Allt hårdare krav på arbetsmiljö och minskade utsläpp har gjort att företag nu måste 
tänka på vad som kan göras för att förbättra sig på dessa områden. Oljedimma som 
avges av maskiner är en stor hälsorisk för dem som arbetar i anslutning till 
maskinerna. Oljan kan tas upp av huden och skapa irritation, och om den inandas kan 
andningsproblem uppstå. Även andra inre organ kan komma att påverkas negativt vid 
en för stor halt av olja i inandningsluften. Lagstiftningen för arbetsmiljö är en stor 
drivande faktor för förbättringar inom luftreningen. Bra arbetsmiljö när det handlar 
om oljedimma är definierat som milligram olja per kubikmeter och olika områden i 
världen har olika krav på tillåtna värden för olja i inandningsluften. De gränsvärden 
för oljedimma som finns uppsatta av arbetarskyddsstyrelsen i Sverige är 1mg/m3 som 
nivågränsvärde för exponering under en hel dag och 3 mg/m3 vid korttidsexponering 
på 15 minuter (Arbetsmiljöverket, 2005). Detta är ett lågt värde i jämförelse med 
andra länder. Gränsvärdet för heldagsexponering i USA är 5 mg/m3 och i 
Storbritannien 3 mg/m3. Upprätthållandet av dessa värden ligger till stor del på de 
individuella verkstäderna idag men med miljöledningssystemet ISO 14001 kommer 
större fokus att skapas på att dessa värden hålls på rätt nivå. 
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2.2 Existerande lösningar på Alfa Laval 
Då detta är ett nytt affärsområde för Alfa Laval finns ingen färdig lösning för exakt 
detta ändamål. Det närmaste område som går att jämföra med rening av avgaser från 
maskiner i industrilokaler är rening av vevhusgas i dieselmotorer. Där finns samma 
problem med att olja måste separeras från gasen. 
 
Funktionsbeskrivning 
För att separera oljan från 
gasen används en stapel av 
koniska plåtar som är fästa 
vid en rotor. Den smutsiga 
gasen leds in i centrum av 
den roterande stapeln 
antingen ovanifrån eller 
underifrån, vilket visas i 
figur 2. Gasen pressas ut av 
centrifugalkraften från 
centrum av stapeln igenom 
mellanrummen mellan de 
staplade plåtarna (gröna 
pilar). Då gasen passerar i 
mellanrummen mellan de 
staplade koniska plåtarna 
träffar de olje- och 
sotpartiklar plåtarnas 
undersida och transporteras 
efter ytan ut mot periferin. 
Därefter slungas dropparna 
ut mot innerväggen av det 
yttre skalet. Spår i den 
koniska plåten leder 
samman olje- och 
sotpartiklar till större droppar innan de når till plåtkanten. På detta sätt blir dropparna 
större och tyngre och kan lättare slungas till innerväggen av ytterhöljet utan att 
blandas med den rena gasen igen. Den renade gasen leds ut genom ett utlopp för 
enbart gas (blå pilar). Oljan rinner efter innerväggen till ett utlopp för endast olja och 
de partiklar som fångats av oljan vid reningsprocessen (gula pilar). De koniska 
plåtarna roterar med en sådan hastighet att gasen slungas ut åt sidorna mellan plåtarna 
och på så sätt skapar ett sug igenom hela separatorn. Detta gör att en fläkt inte behövs 
för att skapa ett drivande lufttryck i separatorn. Plåtsatsseparatorer kan enligt Alfa 
Laval separera partiklar med en minsta storlek på 0.1 µm ur luft (Alfa Laval, 2005). 

Figur 2. Alfa Lavals separator Alvent för vevhusgas 

 
Det finns två metoder att separera partiklar från omgivande medium med dessa 
centrifugalseparatorer. Det är motströmsseparering och medströmsseparering. Ovan 
beskrevs medströmsseparation. 
 
I motströmsseparation transporteras partiklarna i motsatt riktning av strömningen när 
de avskiljs. En pump eller fläkt trycker igenom mediet i motsatt riktning mot det sug 
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som centrifugalkraften skapar i separatorn när de koniska plåtarna roterar. Partiklarna 
utsätts då för centrifugalkrafter och transporteras mot innerväggen av ytterhöljet 
medan mediet pumpas in mot centrum av stapeln av koniska plåtar. Därefter leds 
mediet ut ur separatorn och är därmed avskiljt från partiklar och är renat. Denna 
metod kräver att en pump eller fläkt driver mediet genom separatorn.’ 
 
Teknisk princip 
Den tekniska princip som plåtsatsseparatorn använder sig av kallas 
centrifugalsedimentering och illustreras i figur 3. 
 
En partikel med massan mp, densiteten ρp och diametern dp befinner sig på avståndet r 
från en axel runt vilken den och omgivande luftvolym roterar med vinkelhastigheten 
ω. Densiteten på omgivande luften är ρl och viskositeten på luften är ηl. 
 

ω

fp 

mp ρp dp

r 

 
 
 

ρl  ηl  
 
 
 
 
 

Figur 3. Teknisk princip för centrifugalsedimentering  
 
Den kraft fp som verkar på partikeln vid rotationen beräknas enligt: 
 
  2ωrmf pp =
 
Partiklarna är så pass små och hastigheten är så pass låg att Stokes lag gäller. 
Sedimenteringshastigheten v med vilken partikeln rör sig från centrum i separatorn fås 
enligt: 
  

 2
2

18
)(

ω
η

ρρ
r

d
v lpp −

=  

 
Detta samband visar att fyra viktiga slutsatser kan dras: 
 
 Ju högre vinkelhastighet, desto högre sedimenteringshastighet.  
 Ju större partikeldiameter, desto högre sedimenteringshastighet. 
 Ju större differens i densitet mellan partikeln och omgivande medium, desto 

högre sedimenteringshastighet fås. 
 Ju lägre viskositet omgivande medium har, desto högre blir 

sedimenteringshastigheten. 
 
Dock finns det en begränsning för hur hög vinkelhastigheten på rotationen får vara för 
att separationen skall fungera optimalt. Om rotationen har för hög hastighet får 
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partiklarna en så stor hastighet att de missar de koniska plåtarna vid passagen i 
mellanrummen mellan dem och därmed inte separeras från den smutsiga luften.  
 
För- och nackdelar 
Det finns flera fördelar med denna teknik. För det första är det en relativt enkel och 
kompakt konstruktion. Separatorn är självrenande då oljan slungas av från plåtsatsen 
och leds bort vilket sänker underhållsbehovet på produkten. Rotationen skapar ett sug 
genom separatorn vilket kan eliminera behovet av en fläkt för att transportera gasen 
till och från separatorn eller åtminstone hjälpa till i arbetet.  
 
En nackdel med Alfa Lavals teknik är att de höga varvtalen kan orsaka vibrationer 
som kan störa funktionen på de verkstadsmaskiner som oljedimavskiljaren monteras 
på.  

2.3 Alternativa tekniker 
 Separation av partiklar ur ett medium delas in på följande sätt (Svarovsky, 1985): 
 

Figur 4. Indelning av olika separationstekniker 

Flotation Magnetisk 
sedimentering 

Centrifugal 
sedimentering 

Sedimentering med
gravitation 

Filtrering Sedimentation och 
flotation 

Separering av 
fasta partiklar ur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avskiljning av oljedimma från 
avgaserna som avges av 
verkstadsmaskiner är ingen lätt 
operation och det ställer vissa krav på 
tillvägagångssättet. Flödet kan vara 
stort och avskiljningen måste kunna 
ske snabbt. Här följer en diskussion om 
relevanta tekniker.  
 
Filtrering 
Vid filtrering uppnås separation av 
partiklar genom att låta mediet passera 
ett genomsläppligt material som fångar 
upp partiklarna men släpper igenom 
mediet. Enligt Svarovsky kan porerna i 
filtermediet ha en storlek ned till 0.1 
µm vilket är jämbördigt med Figur 5. Oljedimavskiljare med multipla filter 

(Plymovent, 2003) 
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partikelstorleken som Alfa Lavals separatorer kan avskilja. Flödet genom filtret fås 
genom ett tryckfall tillsätts över filtret. Tryckfallet kan uppnås via gravitationskraft, 
trycket i mediet, vakuum eller centrifugalkraft. Filtrering med centrifugalkraft och 
medietryck är relativt enkla att uppnå och skulle kunna vara intressanta 
filtreringsalternativ för Alfa Laval. Nackdelen är att filter kräver mer kontinuerlig 
service har en varierande prestanda då de sätts igen med tiden. De kan dock vara av 
intresse som komplement till det slutgiltiga konceptet.  
 

Centrifugal sedimentation 
Partiklar separeras från mediet genom att de 
utsätts för centrifugalkrafter. Till skillnad 
mot sedimentation med hjälp av 
gravitationskraft då partiklarna sedimenteras 
parallellt så sedimenteras de radiellt i 
centrifugen. På grund av att accelerationen i 
en centrifug kan vara så mycket högre än 
den som uppkommer av gravitationskraften 
kan finare partiklar separeras med hjälp av 
centrifugal sedimentering. Ett alternativ till 
Alfa Lavals plåtsatscentrifug är en cyklon. 
Se figur 6. Kroppen är då fast och mediet 
roterar genom att det leds in tangentiellt i 
cyklonen. Partiklarna slungas ut mot väggen 
i cyklonen och flyttas längs väggen nedåt 

mot ett utlopp. I mitten på cyklonen finns det rena mediet och leds ut i toppen av 
cyklonen. Storleken på partiklar som kan urskiljas ligger i intervallet 5 µm till 250 µm 
enligt Svarovsky (sid. 94). Konstruktionen är enkel, billig och klarar stora flöden men 
reningsgraden är relativt låg och de finaste partiklarna kan inte avskiljas med cykloner 
vilket gör att detta alternativ inte är aktuellt. 

 Luftinlopp 

Figur 6. Cyklonavskiljare för kondensat 
(Kaeser, 2005) 

Luftutlopp 

Deflektor 

Kondensat-
uppsamling 

Cyklonisk 
luftrörelse

Kondensat

 
Elektrostatisk avskiljning 
Detta är en magnetisk 
avskiljningsmetod. Ett elektriskt fält 
sätts upp mellan en anod och en katod 
över flödet. Partiklarna ges först en 
positiv laddning varpå partiklarna sedan 
dras av elektromagnetiska krafter åt 
sidan och fastnar vid negativt laddade 
uppsamlingsplattor (Muralidhara, 
1986). Flera plattor sitter tätt ihop i 
flödet och det elektriska fältet är 
vinkelrätt mot flödet. Se figur 7. 
 

Figur 7. Elektrostatfilter 
(Absolent, 2004) 

 
En annan metod är att fältet sätts upp över ett filter. Det elektriska fältet sitter då 
parallellt med flödet. Den positiva sidan sitter på uppströmssidan av filtret i flödet 
vilket gör att partiklarna dels påverkas av en bromsande kraft i det elektriska fältet 
och dels fastnar i filtret. Detta gör filtreringen ännu mer effektiv. 
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Dessa metoder avskiljer mycket små partiklar men kräver en stor spänning och 
därmed en komplicerad elektrisk utrustning. Dessutom klarar denna metod endast att 
avskilja ren olja då smuts skulle sätta igen plattorna och funktionen skulle upphöra. 
Kan vara intressant som komplement till slutgiltiga konceptet. 
 
Partiklarnas betydelse 
Svarovsky beskriver hur viktigt det är att veta hur partiklarna och koncentrationerna 
ser ut för att kunna välja en passande separationsteknik. Figur 8 visar en förenklad 
guide på hur man kan välja separationsteknik med hjälp av medelstorleken på 
partiklarna och deras koncentration i mediet. 

Figur 8. Guide för val av separationsteknik 
(Svarovsky, 1985) 

 
Denna guide tar dock inte hänsyn till partiklarnas form eller till storleksvariationen i 
flödet vilket också påverkar avskiljningen. Formen på en partikel inverkar på dess 
sedimenteringshastighet liksom partikelns densitet. Andra nyttor med att veta 
partiklarnas egenskaper är t.ex. vid separations testning, klassning av filter och 
förutspående av prestanda på filter och dess servicebehov.  
 
Små partiklar är svårast att avskilja på grund av att deras tyngd är nästan obefintlig 
och reagerar därmed inte lika starkt på centrifugalkraften i en separator som de tyngre 
gör. Koncentrationen av partiklar i flödet och även storleken på flödet i sig spelar roll 
då stora flöden kan vara svåra att rena och höga koncentrationer kan ge problem med 
slambildning. Koncentrationen olja i avgaserna från verkstadsmaskinerna är relativt 
låg och partiklarna i sig är mycket små. Därför passar Alfa Lavals plåtsatsseparator 
till detta men behöver kunna klara höga flöden. Flera sammankopplade separatorer 
kan klara större flöden och kan vara ett lösningsalternativ.  
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2.4 Konkurrenter 
På marknaden idag finns det en rad olika alternativ för avskiljning av oljedimma i 
gaser från verkstadsmaskiner. Några konkurrenters lösningar bygger på liknande 
teknologi som Alfa Lavals separatorer medan merparten bygger på filtersystem. Alfa 
Lavals närmaste konkurrenter är: 
 
 3nine 
 Filtermist 
 Losma 
 Nederman 
 Scandfilter 
 Plymovent 

 
Ett vanligt förekommande inslag hos konkurrenternas produkter är HEPA-filtret som 
är ett integrerat slutfilter i många av luftrenarna. HEPA står för High Efficiency 
Particular Air Filter och är ett filter som endast släpper igenom de allra mista 
partiklarna och passar därför utmärkt att vara ett sista steg för luften att passera innan 
den släpps ut i omgivningen. Detta kan även vara ett passande alternativ för Alfa 
Laval.  
 
Företagen 3nine, Filtermist och Losma använder lösningar som påminner om Alfa 
Lavals teknik för separation. 
 
3nine 
3nine använder sig också av samma teknik som Alfa Lavals där en roterande stapel 
koniska plåtar, eller lameller som 3nine kallar dem, inuti ett hölje sätter luften i 
rotation varvid oljan skall fastna på plåtarna och därefter slungas ut mot innerväggen 
av ytterhöljet (3Nine, www, 2004). Därefter rinner oljan längs väggen till ett utlopp 
för olja och den renade luften leds ut genom ett annat utlopp. Ofta sitter ett HEPA-
filter monterat som sista steg efter centrifugalseparatorn. 
 
Filtermist 
Innanför en roterande trumma roterar ett antal 
skovlar som sätter luften i rotation (Filtermist, 
www, 2004). Under rotationen ska oljan fastna 
på skovlarna och rinna utmed skovelns insida ut 
mot periferin och därefter slungas ut mot den 
roterande trumman. Oljan rinner sedan utefter 
trummans vägg till ett utlopp för olja. Den 
renade luften leds ut genom ett separat utlopp. 
Se figur 9. 
 
Losma 
I stort bygger denna lösning på samma som de 
ovanstående teknikerna. Luftrenaren består av 
ett eller två dynamiska filter och av två statiska 
filter. Ett för- och ett efter filter plus två 
roterande filter som sitter i mitten. Luften sätts i 
rotation med en rotor och i rotationen övergår oljedimman till vätskefas och kan på så 

Figur 9. Filtermists oljedimavskiljare 
(Filtermist, 2004) 
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sätt urskiljas från luften med de roterande dynamiska filtren (Losma, www, 2005). 
Därefter leds oljan bort genom ett separat utlopp medan luften leds ut genom ett 
annat. 
 
De andra huvudkonkurrenterna bygger sina produkter på olika system av filter. Därför 
kräver denna lösning mer underhåll i form av löpande filterbyten och filtertvätt. 
 
Nederman, Scandfilter och Plymovent använder sig av ett system med olika steg av 
filter som luften leds igenom för avskiljning av oljedimma och andra små partiklar. 
 
Nederman 
Luft leds in i luftrenaren och sätts först i 
turbulens med hjälp av styrskenor (2) 
varvid de största oljedropparna avskiljs 
(Nederman, www, 2003). Därefter leds 
luften igenom ett förfilter (3) som fångar 
upp de flesta partiklarna i den förorenade 
luften. Slutligen leds luften igenom ett 
HEPA-filter (4) och skickas med hjälp av 
en fläkt (6) vidare ut i omgivningen. Den 
avskiljda oljan leds till ett separat utlopp 
(5). Se figur 10. 

Figur 10. Nedermans oljedimavskiljare 
(Nederman, 2003) 

 
 
 
 

Scandfilter och Plymovent 

Fläkt 

HEPA-filter 

Filter 

Grovfilter 

Figur 11. Oljedimavskiljare med multipla filter
(Scandfilter, 2005) 

Både Scandfilter (www, 2005) och 
Plymovent (www, 2003) har en vanligt 
förekommande lösning. Luften leds in i 
botten av ett skåp och får sedan stiga 
genom olika filtersteg upp genom skåpet. 
Se figur 11. Längst ned i skåpet finns 
grovfilter som avskiljer de största 
partiklarna och därefter blir filtren tätare 
ju högre upp i skåpet som luften stiger. 
Avslutningsvis leds luften genom ett 
HEPA-filter och släpps sedan ut i 
omgivningen. Det finns även alternativ 
med inbyggd fläkt för att få ett större 
luftflöde genom skåpet.  
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2.5 Olja och dess hälsorisker 
Olja som avges i form av ånga, dimma eller rök från verkstadsmaskiner, s.k. oljerök, 
består av partiklar med en storlek på mindre än 1 µm och oljedimma består av 1–10 
µm stora partiklar (Jan Berntsson, personlig kommunikation, 21-10-05). Ångor från 
olja innehåller ännu mindre partiklar och är mycket svåra att avskilja från luft. 
Oljedimma består vanligtvis av 1–20 mg partiklar per m3 och oljerök består vanligtvis 
av 20–500 mg partiklar per m3. 
 
De vätskor som oftast används vid bearbetning är: 
 
Vattenbaserad emulsion: 
En vattenlöslig vätska som innehåller vatten, rak olja och emulgator. Den används 
ofta i processer där dimma uppkommer. Vattnet i vätskan förångas och filtermedier 
torkar ut när filtret inte är i drift. 
 
Rak olja: 
Mineraloljor med olika viskositet går under detta namn. En viskositet på 5-80 mm2/s 
är inte ovanligt. Oljor med låg viskositet är lättflytande och ger upphov till mindre 
partiklar. Oljor med en hög viskositet är trögflytande och kan ge problem vid 
dränering av filter.  
 
Grafitolja: 
Detta är en mix av mineralolja och grafit som används vid t.ex. kall och varm 
formning. I dessa processer uppkommer en mycket tjock och kletig rök som är svår att 
dränera ur filter. 
 
Vax: 
En vattenlöslig vätska som används som släppmedel vid pressgjutning. Även denna är 
mycket svår att dränera ur filter. 
 
Olja i för höga halter har en skadlig inverkan på oss människor. Det kan påverka oss 
både utvärtes och invärtes på en mängd olika sätt. Detta har lett till att området 
uppmärksammats allt mer, och varför reglerna blir hårdare, vilket skapat en allt större 
marknad för oljedimavskiljare. 
 
Olika typer av hudproblem från olja är uttorkning, irritation, icke-allergiskt och 
allergiskt kontakteksem, oljeakne och i sällsynta fall hudcancer. Skärskador och 
småsår förorsakade av oljiga föremål blir svårläkta om de inte behandlas genast. 
 
Olja i form av ånga, rök eller dimma verkar irriterande på andningsvägarna. Vid 
inandning kan sveda i näsa och hals uppstå, och hosta och heshet är inte ovanligt. 
Mycket kraftig oljerök eller oljedimma kan ge oljelunga, vilket är en slags 
lunginflammation. 
 
Oljestänk i ögonen kan, beroende på oljans sammansättning och grad av förorening, 
ge allt ifrån sveda till frätsår. Det är lätt att överföra oljan genom att t.ex. gnugga sig i 
ögonen. 
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Att svälja mindre mängder med olja innebär vanligen inte någon omedelbar 
förgiftningsrisk. Vid kräkningar finns det risk för att oljan kommer ned i lungan. Om 
det är en tunnflytande mineralolja kan det ge upphov till så kallad kemisk 
lunginflammation. Oljan är farlig genom sin förmåga att breda ut sig om den kommer 
ned i lungan. Jämför med hur en liten mängd olja som hälls på vatten flyter ut över en 
stor yta. 

2.6 Identifiering av kundbehov 
För att det färdiga konceptet skall motsvara de behov som kunderna har är det viktigt 
att kundbehoven identifieras på ett tidigt stadium i produktutvecklingsprocessen. QFD 
(Quality Function Deployment) är en metod som fungerar som stöd i denna process 
(Gustafsson, 1998). Principen för QFD är att försöka omvandla något svårgreppbart 
till något mätbart och förståeligt. Metoden är i sin helhet rätt omfattande och har 
många olika nyttor men vissa element kan även användas fristående. I detta projekt 
används QFD till att rangordna kunders önskemål och översätta dessa till 
produktegenskaper som konceptet skall ha. 
 
Kundönskemål insamlades med hjälp av studiebesök hos kunder och intervjuer med 
kunder, Absolent och Alfa Laval. Dessa fördes in i en matris tillsammans med en rad 
produktegenskaper. Varje kundönskemål viktades mellan 1 och 5, där 5 är ett starkt 
önskemål och 1 är ett svagt önskemål. Därefter viktades sambanden mellan varje 
kundönskemål och produktegenskap. Sambandet är antingen starkt, medelstarkt, svagt 
eller icke existerande. Starka samband gavs siffran 9, medelstarka samband gavs 
siffran 3, svaga samband gavs siffran 1 och icke existerande samband fylldes inte i. 
Denna viktning gav ett resultat som framhävde de viktigaste produktegenskaperna 
som motsvarar de starkaste kundönskemålen och som ska ligga i fokus under 
produktutvecklingen. 
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Tabell 1.  QFD för projektet 
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Viktad summa:  156 93 65 123 64 132 111 99 20 54 64 
 
 
Resultatet av QFD´n pekar på att de fyra viktigaste produktegenskaperna är 
reningsgrad, serviceintervall, flöde och vibrationsnivå. Kostnadsönskemålen på 
produkten är inte unika då alla företag vill ha en så billig produkt som möjligt som 
uppfyller alla krav. Även om kostnadsaspekten, som ger stort utslag på många 
produktegenskaper, inte tas med i beräkningarna så fås samma fyra 
produktegenskaper i topp. 
 

 13



 
 

 
2.7 Diskussion 
För att kunden överhuvudtaget ska vara intresserad av produkten måste den uppfylla 
två grundläggande krav, nämligen att den har hög reningsgrad och har tillräckligt högt 
flöde. 
 
Kunden vill givetvis ha en hög reningsgrad i sin oljedimavskiljare då huvudsyftet med 
produkten är att avskilja olja från luften vilket gör detta till det absolut viktigaste 
kravet på den färdiga produkten. Mer olja kan avskiljas från avgaserna från 
verkstadsmaskiner och återanvändas i produktionen vilket sparar pengar åt kunden. 
Det ger dessutom en bra arbetsmiljö vilket gör att kunden även kan komma att klara 
en eventuell skärpning av reglerna för tillåtna oljehalter i luften i framtiden. Ett tillägg 
till detta krav är att aerosol partiklar inte får omvandlas till gas i produkten vilket 
skulle bidra till föroreningen i luften då gas är svårt att avskilja från luften. En bra 
arbetsmiljö leder även till högre kvalitet på produktionen med en frisk arbetskraft.  
 
Oljedimavskiljaren måste även klara att skapa ett tillräckligt högt gasflöde från 
verkstadsmaskinen till reningsprocessen för att hindra att oljedimma samlas i 
maskinen och läcker ut i lokalen. Detta skulle göra att en hög reningsgrad inte skulle 
spela någon roll då endast en del av alla avgaser skulle kunna renas. Kunden skulle då 
inte klara de arbetsmiljökrav som finns. 
 
Några fler kundönskemål som finns på det slutgiltiga konceptet är att den inte får 
vibrera så pass mycket att den stör verkstadsmaskinernas precision i dess operationer. 
Detta skulle omöjliggöra ett montage direkt på maskinen, vilket är något som kunder 
är intresserade av då det exempelvis sparar tid då maskiner behöver flyttas. 
Maskinmontage eliminerar också ett rörsystem i taket som läcker olja i skarvar och 
droppar ned på verkstadsgolvet och skapar en halkrisk. Om produkten monteras direkt 
på maskinen kan nyinköpta maskiner lätt integreras i maskinparken. Ingen planering 
för framtida maskininköp behöver göras för att matcha kapaciteten i sitt framtida 
reningsbehov av gasflöden. Vikten på produkten måste hållas nere så att ett sådant 
montage av oljedimavskiljaren är möjligt. Även storleken har betydelse för att 
oljedimavskiljaren ska få plats i anslutning till maskinerna i verkstaden varför den 
också ska ta minimalt med plats.  
 
För att produktionen hos kunder ska kunna fortgå så smidigt som möjligt måste den 
färdiga produkten klara sig utan service tillräckligt länge. Ett stopp i produktionen kan 
kosta kunden en stor summa pengar i t.ex. missade leveranser. Dessutom skall 
servicetiden minimeras för att själva stoppet ska bli så kort som det går. När väl 
servicen utförs ska delar som byts eller repareras vara billiga för att kunna minimera 
servicerelaterade kostnader. Detta betyder att konstruktionen måste förenkla 
serviceingrepp och se till att varje del bär på så lite värde som möjligt. Det är ett 
problem som måste lösas i konstruktionsfasen. För att undgå akuta serviceingrepp bör 
ett varningssystem integreras i produkten som kan visa i god tid när det är dags för 
service. Exempelvis kan en tryckmätare vara ett alternativ. 
 
Produkten får inte ge ifrån sig oljud som kan vara skadligt eller störande för 
människor som vistas i närheten. Sådana ljudnivåer finns reglerade i 
Arbetsmiljöverkets Författningssamling (AFS). En annan säkerhetsrisk finns när 
oljedimavskiljare läcker olja vilket skapar en halkrisk och är allmänt brandfarligt. 
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Detta händer med en del produkter när dessa står avstängda en tid och oljan får en 
chans att samlas upp på olika ställen. Senare kan det då börja läcka ut olja i skarvar 
och packningar. Detta bör även tas hänsyn till vid konstruktionen. 
 
De slutsatser som drogs i avsnittet om Alfa Lavals existerande lösning visade att en 
större partikel är lättare att separera från ett flöde än en liten. Därför kan det vara 
intressant att undersöka hur oljan kan tvingas att bilda större partiklar. Dessutom 
upptäcktes att olja som är lättflytande har lättare att bilda mindre partiklar. Därför kan 
det vara av intresse att ta reda på hur kylning kan få oljan att bli mer trögflytande, ge 
oljan en högre viskositet, vid avskiljningen. Dessutom kan placeringen av insuget till 
oljedimavskiljaren på maskinen ha betydelse för hur effektiv avskiljningen blir. Vid 
en dålig placering kan oljestänk dras med in och onödigt mycket olja måste då med in 
i reningsprocessen. Denna oljedimavskiljare är den första produkten från Alfa Laval 
för just denna tillämpning och variationer av kapacitet kommer att bli efterfrågade. 
Därför måste hänsyn tas till att konstruktionen skall vara lätt att anpassa till olika 
kapacitet för att klara av olika stora gasflöden. 
 
Med denna diskussion som stöd skapades en kravspecifikation som fick ligga till 
grund för utvecklingen av koncepten. Kraven skrevs så att de i så stor utsträckning 
som möjligt inte begränsade lösningsalternativen och på så sätt främjade 
uppfinningsrikedom och nytänkande.  
 
 

 15



 
 

 

2.8 Kravspecifikation 
Produkten är en oljedimavskiljare för gaser från verkstadsmaskiner. Syftet är att rena 
gaserna för att kunna släppa ut dessa i lokalen utan att de är skadliga för människor. 

Allmänna krav: 
 Klara att avskilja olika typer av kyl- och smörjmedel som förekommer i industrin utan 

att funktion, täthet och utseende påverkas. 

 Filtret skall sänka LifeCycleCost med 30 % för en livslängd på 10 år mot nuvarande 

produkt (ODF500). 

 Skall inte läcka vätska eller partiklar till omgivningen okontrollerat. 

 CE-märkt.  

Elektriska krav: 
 Klara 1 fas 110 och 220 V. 

 Ej tappa inställningar i ev. elektroniska minnen vid spänningsbortfall. 

 Okänslig för dålig el-miljö(spänningsfall, överspänning, ”spikar” mm.). 

 Detektera låg prestanda (servicebehov) och påkalla uppmärksamhet. 

Miljö krav: 
 Klara omgivningstemperatur från 0°C till + 40°C. RH upp till 95%. 

 Behandlat luftflöde, temperatur från 0°C till + 40°C. RH upp till 100%. 

 Max ljudeffektnivå till omgivningen 70 dB(A). 

 Ingående material ska kunna återvinnas eller förbrännas. 

 Skall vara säker vid beröring under drift. 

Mekaniska krav: 
 Maximal vibrationsnivå ska vara 5 mm/s i driftvarvsområdet. 

 Anslutningsdimension för ingående kanal ska passa Spirostandard 200 (svensk och 

amerikansk) samt tyska jacob-systemet. 

 Maximalt golvmått på ca 600 x 600 mm samt maximal höjd på ca. 1000 mm. 

 Kärnpaketet i produkten får ej överstiga 15 kg. 

 Infästningen skall minimera produktens vibrationer till omgivningen och klara vägg-, 

tak- och maskinmontage. 

 Ytbehandling: 1 st standardkulör samt möjlighet för kundspecifika kulörer. 

 Lackering: Pulverlackering med tjocklek 80-120 µm. 

Prestanda krav: 
 Ska ha ett nominellt luftflöde på 500 m3/h. 

 Ska bibehålla avskiljningseffektivitet och luftflöde i minst 12 månader innan 

servicebehov för rengöring eller byte av komponenter uppstår. 

 Ska ha en servicetid (stopptid) på max 30 min vid större ingrepp. 

 Ska ha en servicetid (stopptid) på max 15 min vid normal service. 

 Avskiljningsgrad ska vara åtminstone 95 % utan HEPA-filter. 

 Ska ej skapa gas av aerosolpartiklar. 
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33  KKoonncceeppttuuttvveecckklliinngg  
Med kundundersökningen och kravspecifikationen som utgångspunkt genererades nio 
konceptlösningar varav tre valdes att utvecklas vidare.  

3.1 Arbetsgång 
Arbetet med konceptutvecklingen delas in i två steg enligt Ulrich & Eppingers modell 
(2000, s 17). Först tas nio koncept fram där huvudfunktionerna beskrivs och konceptet 
illustreras med en enkel skiss. Av dessa nio väljs de tre mest intressanta koncepten att 
gå vidare med för att utveckla ett steg till. Nu görs grundläggande beräkningar och 
dimensionering av koncepten. De olika delsystemen definieras och den huvudsakliga 
sammansättningen av produkten bestäms. Vanligtvis görs även ett preliminärt 
flödesdiagram för hur monteringen av produkten går till. De tre koncepten ställs sedan 
mot varandra och med hjälp av en beslutsmatris vägs fördelar och nackdelar mot 
varandra för att slutligen välja konceptet med mest potential att vidareutveckla till en 
produkt. 
 
Produkten delades först in i delsystem med hjälp av ett funktionsdiagram. Se figur 12. 
 
 

Oljedimavskiljare

Fokus 

Signal 

Olja

Ren gas Smutsig gas 

Energi 

Figur 12.  Funktionsdiagram för en oljedimavskiljare 

Leda bort ren gas

Samla upp 
avskiljd olja

Leda bort 
avskiljd olja 

Sätta gas i rörelse

Signal för servicebehov

Separation av
olja och gas 

Detta resulterade i att de tre viktigaste funktionerna identifierades. Nämligen: 
 Separation av olja och gas 
 Uppsamling och bortledning av avskiljd olja 
 Vidareledning av renad gas 

 
Därför koncentrerades konceptgenereringen på att lösa dessa tre problem. 
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Detta arbetssätt kallas den morfologiska metoden där koncept genereras för de olika 
delsystemen och kombineras därefter ihop till en konceptlösning som uppfyller 
huvudfunktionen (Ullman, 2003). 
 
Till en början utfördes en brainstorming på samtliga tre områden utan andra deltagare. 
Sedan fördes en diskussion om idéer hos tidigare inblandade konstruktörer i liknande 
projekt på Alfa Laval. Därefter utfördes en andra brainstorming för att vidareutveckla 
vissa koncept och dessutom generera en del nya. Slutligen kombinerades de olika 
koncepten ihop till nio stycken konceptlösningar för hela produkten.    

3.2 Konceptlösningar 
Vissa delar av koncepten kunde väljas på ett tidigt stadium. Det stod klart tidigt att en 
centrifugalseparator med koniska plåtar skulle utgöra separationstekniken i produkten. 
Ingen annan teknik kan i samma miljö uppnå en säker drift med lika hög 
avskiljningsgrad för de höga gasflöden som behandlas. Dessutom är Alfa Laval ett av 
världens främsta företag inom centrifugalseparatorer vilket är en av deras 
kärnkompetenser. Detta gjorde att valet var enkelt. 
 
Plåtsatsen valdes att drivas av en elektrisk motor. Ett alternativ var att använda en 
turbin och driva plåtsatsen med tryckluft. Men elektricitet är billigare än tryckluft och 
med en elmotor kan man lättare variera varvtalet. Därför valdes en elektrisk motor. 
 
Alla nio följande konceptlösningar bygger därför på en plåtsats driven av en elektrisk 
motor där plåtsatsen är upphängd i separata lager och alltså inte hänger i motorn. 
Samtliga skisser har pilar för gasflödet utritat i konceptet. Oljan har en pil utritad för 
var dess utlopp är. 
 
Oslo 
Detta koncept är det enklaste och innehåller minst 
nytänkande i samlingen. Det är uppbyggt av en plåtsats 
som kärna med ett cylindriskt hölje som omsluter den. 
Gasens inlopp är på undersidan av cylindern där motorn 
även sitter monterad på samma axel som plåtsatsen. 
Gasen leds in undertill och vidare in till centrum av 
plåtsatsen. Därefter går gasen genom plåtsatsen ut till 
ytterhöljets innervägg och leds ut vid ovansidan på 
cylindern. Oljan slungas ut från plåtsatsen till 
ytterhöljets innervägg där en del av den avskiljda oljan 
kryper med gasflödet uppåt och en del rinner nedåt efter 
väggen. Därför finns ett oljeutlopp på innerväggens övre 
del och ett i botten av cylindern. Fördelen med ”Oslo” 
är dess enkla konstruktion som kan bli billig. Nackdelen 
är att på grund av det tunna höljet kan bruset bli för 
stort. 

Olja

 
Figur 13. Koncept Oslo 
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Helsinki  
Här är den stora skillnaden att plåtsatsen är vänd 
upp och ned jämfört med ”Oslo” och att utloppet för 
gasen är radiellt i toppen av cylindern. Inloppet är i 
botten medan motorn är placerad i toppen på 
cylindern. Efterfiltret är placerat utanför cylindern 
och neddraget för att produkten skall vara så liten 
som möjligt. Fördelarna med ”Helsinki” är att 
konstruktionen är enkel och luftflödet från 
plåtsatsen är riktat uppåt vilket ger ett högt 
luftflöde. Nackdelen är att det tunna höljet kan 
släppa ut för mycket av ljudet som uppstår vid drift. 

 

Olja 

Olja 
 
 
 
 Figur 14. Koncept Helsinki 
Kairo 
Gasens inlopp är här placerat i toppen på cylindern 
där även motorn är placerad. Plåtsatsen sitter som på 
”Oslo” och gasens utlopp är placerat radiellt i botten 
på cylindern. Gasen leds därför in ovanifrån till 
plåtsatsens centrum och pressas ut genom plåtarna 
till ytterhöljets innervägg. Sedan leds gasen nedåt 
och vänder i botten av cylindern och leds uppåt 
utanför ytterhöljet och går vidare ut radiellt genom 
efterfiltret. Efterfiltret är här uppdraget utanför 
ytterhöljet för att produkten inte skall bli för hög. 
Fördelen med ”Kairo” är att både gas och avskiljd 
olja går åt samma håll efter plåtsatsen och då behövs 
endast ett oljeutlopp vilket finns i botten av 
cylindern.. Nackdelarna är att ett inlopp för gasen 
ovanifrån ger problem i hur gasen skall ledas dit 
från verkstadsmaskinen och försvårar montage av 
produkten på maskinen. 

Figur 15. Koncept Kairo 

Olja 

 
Istanbul 
Detta koncept är mycket likt ”Kairo” då enda 
skillnaden är efterfiltrets utformning och motorns 
placering. Motorn sitter här i botten på produkten 
och efterfiltret omsluter inte ytterhöljet helt utan 
sitter endast på ena sidan av produkten. Fördelarna 
och nackdelarna är samma som för ”Kairo”. 
 

Figur 16. Koncept Istanbul 



 
 

 
Singapore 
I detta koncept sitter plåtsatsen som kärna och omsluts 
av ett cylindriskt hölje som har hål vid botten för 
gasflödet. Dessa omges av ännu ett cylindriskt 
ytterhölje. Inloppet för gasflödet är i botten och 
utloppet är placerat i toppen på produkten. Gasen leds 
därför in i botten till centrum av plåtsatsen och pressas 
sedan ut genom plåtarna till det inre cylindriska höljet. 
Därefter leds flödet nedåt och går igenom hålen i botten 
av det inre höljet vidare ut till det yttre höljets 
innervägg. Sedan leds flödet uppåt till utloppet i toppen 
på cylindern. Avskiljd olja rinner längs innerväggen på 
det inre höljet med nedåt till ett oljeutlopp som är 
placerat i botten av produkten. Fördelarna är att det 
extra höljet runt plåtsatsen ger en isolerande effekt mot 
ljud och leder både gas och olja åt samma håll vilket 
ger att endast ett oljeutlopp behövs. Nackdelarna är att 
ett extra hölje kräver mer material och det höjer 
tillverkningskostnaden. Gasflödet kan även bli lågt då 
flödet måste vända i botten på produkten och ta sig 
igenom hålen på innerhöljet.  

Olja

Figur 17. Koncept Singapore

 

Olja 

Moskva 
Plåtsatsen sitter som kärna med gasflödets inlopp 
underifrån och omges av ett roterande inre hölje som har 
en konisk form. Dessa omges av ett yttre hölje där utloppet 
är i toppen. Gasen leds alltså in underifrån till centrum av 
plåtsatsen och pressas vidare genom plåtarna till det 
roterande innerhöljet. Den avskiljda oljan fastnar på det 
roterande höljet rör sig nedåt längs innerhöljet av 
centrifugalkraften medan gasen leds uppåt till utloppet för 
gasflödet. Ett oljeutlopp finns i botten av innerhöljet. 
Fördelen är att det extra höljet kan minska utsläppt ljud 
från plåtsatsen. Nackdelarna är att när smuts fastnar på det 
roterande innerhöljet byggs det till slut upp en obalans och 
produktens vibrationer kommer att öka. Det extra 
innerhöljet kräver extra material och ökar därmed 
tillverkningskostnaden. 
 

Figur 18. Koncept Moskva 
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Bangkok 
Detta koncept är mycket likt ”Moskva” då endast 
utformningen av det roterande innerhöljet är annorlunda 
utformat. När oljan slungats ut på det roterande 
innerhöljet kommer den avskiljda oljan att rinna ut till de 
radiellt yttersta punkterna av innerhöljets innervägg av 
centrifugalkraften. I dessa punkter kommer oljan sedan 
att samlas upp och rinna ned till botten av innerhöljet där 
ett oljeutlopp är placerat. Fördelarna är de samma som 
hos ”Moskva” medan en extra nackdel finns hos 
utformningen av innerhöljet. Formen är komplicerad och 
kan innebära ytterligare balansproblem i produkten. 

 
Tokyo 
På detta koncept är 
plåtsatsen kärnan och 
inloppet är placerat i 
botten tillsammans med 
motorn. Ytterhöljet är 
format som en snäcka med utloppet placerat 
tangentiellt på ytterhöljet och sträcker sig från botten 
till toppen på ytterhöljet. Gasen leds då in underifrån 
till centrum av plåtsatsen och pressas vidare ut 
genom plåtarna till ytterhöljets innervägg. Gasen 
roterar sedan efter innerväggen ut till den yttre delen 
av ”snäckan” och leds vidare till utloppet. Den 
avskiljda oljan fångas upp vid ingången till yttre 
delen av ”snäckan” med en spalt eller list och leds 
ned till botten av produkten till ett oljeutlopp. 

Fördelarna med ”Tokyo” är att gasflödet inte har 
några hinder och kan vara stort. Designen är unik 
och underlättar lagring av plåtsatsen både uppe och 
nere vilket är önskvärt. Nackdelarna är att tillverka 
formen på ytterhöljet kan bli dyrt och det tunna 
höljet isolerar inte ljud lika bra som t.ex. 
”Helsinki”. Dessutom kan oljeuppsamlingen från 
ytterhöljets innervägg bli svår.   

Olja 

Figur 19. Koncept Bangkok 

Olja 

Figur 20. Koncept Tokyo 

 
Canberra 
Här är motorn separerad från axeln som plåtsatsen 
sitter på och placerad bredvid och driver istället 
plåtsatsen med en kuggrem. Själva reningsdelen är 
lik ”Oslo” där inloppet för gasen är i botten och 
utloppet är i toppen. Plåtsatsen omges av ett 
cylindriskt hölje där en skena är fäst vid 
innerväggen som en spiral som går ett varv runt 
innerväggen från toppen av cylinder till botten. 
Denna spiral fångar upp avskiljd olja på 
innerväggen och leder den ned till botten där ett 

Olja 

Figur 21. Koncept Canberra 
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utlopp för olja finns. Gasen leds alltså in underifrån in till plåtsatsens centrum och 
pressas vidare genom plåtarna ut till det cylindriska höljets innervägg. Gasen leds 
vidare upp till utloppet. 

3.3 Val av 3 koncept 
Valet av de tre koncept som går vidare till grovkonstruktion gjordes i gruppdiskussion 
med konstruktörer på Alfa Laval. I och med att samtliga koncept bygger på samma 
separationsteknik togs reningsgrad inte med som parameter i valet. De viktigaste 
aspekterna var att produkten skulle ha ett bra oljebortföringssystem, vara kompatibel 
till omgivande system och vara billig att tillverka. Konstruktionen skall då vara enkel 
och materialsnål för att bli billig att tillverka. Inloppet av gasflödet skall vara 
underifrån för att enklast kunna monteras på maskiner och anslutas till 
ventilationssystem i industrin. Oljeuppsamling och bortföringssystem ska vara en 
enkel men effektiv konstruktionslösning. 
 
De tre koncept som valdes var: 
 Helsinki 
 Singapore 
 Tokyo 
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44  GGrroovvkkoonnssttrruukkttiioonn  
I denna fas av utvecklingen inkluderas en definition av produktens arkitektur och en 
uppdelning av produkten i delsystem och komponenter (Ulrich & Eppinger, 2000, s 
17). 

4.1 Dimensionering 
Plåtsats och motor dimensionerades, vilket bestämde de omgivande måtten på 
produkten i övrigt och gav ett ungefärligt utseende för hur de olika koncepten kan 
komma att se ut. 
 
KQ-tal 
KQ-talet används för att jämföra olika renande plåtsatser (Hans Moberg, personlig 
kommunikation, 21-11-05). Detta värde ger en uppfattning om plåtsatsens storlek och 
indirekt dess reningsgrad. Observera att storleksvärdet inte är dimensionslöst och inte 
beräknas i SI-enheter. 
 

( )75,275,2
5,1

6000
cot00412,0 iy rrnNKQ −






= α  

 
där  N = antal insatsplåtar 

n = varvtal [rpm] 
α = koniska plåtarnas lutning [°] 
ri = innerradien på insatsplåtar [cm] 
ry = ytterradie på insatsplåtar [cm] 

 
KQ-talet för den ursprungliga plåtsatsen som var redan bestämt och insatsplåtarnas 
ytterdiameter och antalet plåtar varierades för att få fram ett optimalt antal plåtar. 
Plåtsatsen ska klara att rena flödet men fortfarande lämna utrymme för addera plåtar i 
syfte att klara högre flöden utan att plåtsatsen blir för hög. Detta möjliggör en enkel 
vidarekonstruktion av en uppföljare med högre kapacitet. I beräkningarna användes 
3000 varv i minuten. Se bilaga 1.  
 
Påtsatsens vikt beräknades därefter för att se att den inte blev för tung för att hantera 
vid service. Kärnpaketet i oljedimavskiljaren utgörs av motor och plåtsats och det får 
inte väga mer än 15 kg tillsammans för att servicetekniker skall kunna utföra sitt 
arbete utan lyfthjälpmedel. Den nya plåtsatsens vikt beräknades bli 8,1 kg. Se bilaga 
2. 
 
För att plåtsatsen skall fungera bra ur vibrationssynpunkt måste kvoten av 
tröghetsmomenten runt axeln (z-led) och i radialled (x- och y-led) skilja sig från 1. Se 
bilaga 3. 
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Motor 
För att kunna välja motor måste effektbehovet beräknas. Det totala effektbehovet är: 
 

Ptot = Ppump + Plager + Pluftfriktion 
 
En överslagsberäkning gjordes där effektförlusten i kullager endast beräknades grovt 
för att visa att de andra termerna tillsammans står för den största delen varför 
kullagren kunde bortses ifrån. Effektbehovet beräknades till ca 304W med vald 
plåtsats vid 3000 rpm. Se bilaga 4. Därefter valdes en preliminär motor från ABB med 
startkondensator som ger en effekt på 550 W. Detta ger en uppfattning av vilken 
storlek motorn kommer att ta i konstruktionen. 

4.2 Konceptlösningarna 
Nu skapades enklare ritningar för de tre koncepten för att visa hur storleken och 
formen på produkten kan komma att se ut. Dessa modellerades i 3D-milö med den 
ovan valda plåtsatsen och tillhörande motor som utgångspunkt. CAD-programmet 
som användes var ProDesktop Express 8.01. De nackdelar som påpekades om 
koncepten i konceptgenereringsstadiet försöktes rättas till i största möjliga mån.  
Något som påverkade alla tre koncept var att förutsättningarna i konstruktionen nu 
förändrades av Alfa Laval. För- och efterfilter skulle inte längre ingå i konstruktionen 
utan endast anslutning av inlopp och utlopp till ventilationsrör behövdes ta med i 
beräkningarna. 
 

                                                 
1 ProDesktop Express 8.0 är ett registrerat varumärke av Parametric Technology Corporation 
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Helsinki 
Den största förändringen från initialskissen är att utloppet för gasflödet nu är riktat 
rakt uppåt efter plåtsatsen istället för att vara radiellt. Detta ger en mer fördelaktig väg 
för gasflödet och är en enklare konstruktion. I övrigt behölls det mesta i 
konstruktionen. Se figur 22. Motorn är monterad på en platta, motorplattan, som i sin 
tur sitter fast mot ytterhöljet. I samma platta sitter övre änden av axeln fast i ett 
kullager som bär upp vikten av plåtsatsen. Den nedre änden av axeln är också lagrad 
med ett kullager som inte tar upp någon kraft i axialled. Detta kullager sitter monterat 
på en platta, bottenplattan, som sitter fastsatt i botten av ytterhöljet. Själva ytterhöljet 
är den bärande konstruktionen för vikten av motor och plåtsats. Oljeuppsamling sker 
efter innerväggen på ytterhöljet både i botten och i toppen av väggen. Oljan kommer 
nämligen att både krypa uppåt med den luft som blåser mot väggen och rinna nedåt av 
tyngdkraften. Oljeuppsamlingen består av hål i innerväggen som leder ut till en ränna 
där oljan kommer att rinna ut. Den övre rännan sitter ihop med den undre rännan 
genom ett rör som sitter fast längs ytterhöljet, så att oljan kan rinna ned till den undre 
rännan som i sin tur har ett utlopp för oljan. Under plåtsatsen sitter en tratt monterad 
för att leda in det smutsiga gasflödet i mitten på plåtsatsen. Problemet med ljudet 
antas bli ett mindre problem då flödet är lågt och utloppet för gasflödet kommer att 
ledas vidare med ventilationsrör varför ljudet kommer att ledas bort. 
 

motor

Figur 22. Grovkonstruktion Helsinki sidvy

oljeuppsamling 

oljeuppsamling plåtsats 

ytterhölje 

Gasflöde: Röda pilar 
Oljetransport: Svarta pilar 
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Singapore 
Konstruktionen skiljer sig från den första skissen så till vida att plåtsatsen är vänd 
uppochned som i ”Helsinki”, för att ta tillvara på det utrymme som uppstår runt 
understa insatsplåten och placera oljeuppsamlingen där. Se figur 23. Montaget för 
motor, motorplatta, axel, kullager, inloppstratt och bottenplatta är densamma som i 
”Helsinki”. Innerhöljet som omsluter plåtsatsen särskiljer ”Singapore” från de andra 
koncepten och är fastsatt i motorplattans undersida. Nedtill monteras det fast i 
inloppstratten. Oljeuppsamlingen sker i nedre delen av innerhöljet där hål på 
innerväggen leder ut, oljan när den rinner ned efter innerväggen, till en ränna där oljan 
samlas upp och leds vidare ut genom ett utloppsrör. Gasflödet leds ned i botten av 
innerhöljet och leds där vidare ut till ytterhöljet där flödet leds uppåt till utloppet kring 
motorn i toppen. De utpekade nackdelarna var att flödet kan bli lågt då det måste 
vända i botten av produkten efter innerhöljet för att sedan stiga mot utloppet. 
Problemet bedöms inte som kritiskt och därför behålls den ursprungliga lösningen. 
Det extra materialet för innerhöljet behöver inte bli en stor kostnad då detta hölje inte 
tar upp några större laster eller påfrestningar. Möjligheter att minimera 
materialbehovet till innerhöljet bör dock tas i åtanke. 
 

Figur 23. Grovkonstruktion Singapore sidvy 

motor 

ytterhölje 

plåtsats 

Oljeuppsamling 

Gasflöde: Röda pilar 
Oljetransport: Svarta pilar

innerhölje

Tokyo 
Utloppet för gasflödet i konstruktionen ändrades till ett runt utlopp uppåt för att lättare 
kunna anslutas till ett ventilationssystem. Se figur 25. Plåtsatsen i ”Tokyo” sitter 
normalt, det vill säga omvänt mot de båda andra koncepten. Se figur 24. Annars är 
den övriga konstruktionen för motor, motorplatta, lager, axel, bottenplatta och 
inloppstratt den samma som de båda ovanstående koncepten. Oljeuppsamlingen sker 
med hjälp av hål på innerväggen av ytterhöljet där oljan tar sig in för att sedan samlas 
upp i en ränna som sitter på utsidan av ytterhöljet. Hålen sitter placerade i en vertikal 
linje innan utloppet för gasflödet tar vid. Oljan rinner ned genom rännan för att sedan 
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rinna ut genom ett utloppsrör. Problemet med denna konstruktion är att om man vill 
bli av med den komplicerade formen på ytterhöljet, kommer den fördelaktiga 
konstruktionen för ett högt flöde att bli mindre effektiv eller helt försvinna. Dessutom 
kräver konstruktionen av gasutloppet att oljeuppsamlingen sker på en vertikal linje på 
innerväggen. Denna lösning för att leda bort den avskiljda oljan kan vara mindre 
effektiv än den lösning som finns på ”Helsinki” och ”Singapore”. På grund av dessa 
skäl har konstruktionen inte ändrats mer än vad som gjorts. Problemet med ljudet 
antas som sagt inte vara ett stort problem.  

Gasflöde: Röda pilar 
Oljetransport: Svarta pilar 

oljeuppsamling 

bottenfläns 

gasutlopp 

ytterhölje 

gasutlopp 

Figur 24. Grovkonstruktion Tokyo sidvy 

ytterhölje 
oljeuppsamling 

plåtsats 

motor 

Figur 25. Grovkonstruktion Tokyo vy ovanifrån 

 
 
 

 27



 
 

 

4.3 Val av slutgiltig konceptlösning 
För att välja det slutgiltiga konceptet jämfördes de på sju olika punkter. Nämligen 
ljud, kostnad, oljebortföring, gasledning, lagring, anslutningsflexibilitet och design. 
De tre koncepten ställdes upp i en beslutsmatris där de rankades inbördes på varje 
punkt. Det bästa konceptet fick då inom varje område fem poäng, tvåan fick tre poäng 
och det sämsta konceptet fick en poäng Varje område viktades dessutom efter hur 
viktigt det var för konstruktionen från ett till fem. Där fem var viktigast. Därefter 
multiplicerades rankpoängen med viktningen och på så sätt fick varje koncept en 
poängsumma på varje punkt. Dessa summerades sedan och totalpoängen kunde då 
utläsas så att koncepten kunde rankas inbördes som helhetslösningar.  
 
I beslutsmatrisen blev ”Singapore” vinnare och ”Helsinki” kom på andra plats med en 
aning mindre poäng. Därför är ”Singapore” den som klarar de sju punkterna bäst av 
de tre koncepten. Därefter diskuterades vidare om de tre koncepten i grupp 
tillsammans med konstruktörer på Alfa Laval vilken lösning som de såg mest 
potential hos. Även här valdes ”Singapore” som det mest intressanta konceptet. Delvis 
på grund av att delar av lösningen är så pass annorlunda än vad som hittills har 
utvecklats på Alfa Laval och kan därför ge mest nya infallsvinklar av konstruktionen 
av oljedimavskiljare, men också att den ansågs bäst klara produktkraven. 
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55  DDeettaalljjkkoonnssttrruukkttiioonn  

                                                

Härmed döptes det valda konceptet till Skarven. I detta kapitel beskrivs Skarvens 
funktion samt hur den har dimensionerats. Tillverkningsmetoder, materialval och en 
teknisk specifikation behandlas också. För att få synpunkter på konstruktionen från 
tillverkare skapades CAD-modeller i programmet I-DEAS 11m1 NX Series2 som 
skickades över med kompletta mått. De renderade bilderna skapades i CAD-
programmet Solid Edge3 

5.1 Funktionsbeskrivning 
Skarven består av ett separationssteg där olja i form av oljedimma separeras från 
luften. Det förorenade luftflödet leds in underifrån via ett anslutande rör. Sedan leds 
flödet upp till den roterande plåtsatsens mitt där luften sugs ut i mellanrummen mellan 
insatsplåtarna. När luften passerar mellan insatsplåtarna samlas de små oljedropparna 
i oljedimman upp på insatsplåtarnas yta och samlas ihop till större droppar på sin väg 
ut mot plåtsatsens yttersta radie. När dessa droppar når insatsplåtarnas yttersta radie 
slungas de med hjälp av centrifugalkraften ut till det omgivande innerhöljet. I och 
med att dropparna blivit större och tyngre i plåtsatsen så blir centrifugalkraftens 
inverkan på dessa ännu större och dropparna blandas därför inte in i det korsande 
luftflödet igen då de slungas från plåtsatsen till väggen på det omgivande innerhöljet. 
Härmed är oljan avskiljd från luftflödet. Oljan rinner sedan ned efter väggen. När 
oljan sedan når ned till den övre kanten på uppsamlingsrännan nertill på innerhöljet 
kommer oljan inte att rinna längre ned av sig själv då rännan skapar en luftkudde av 
det förbipasserande luftflödet som hindrar oljan från att rinna ned i rännan. Därför 
kommer oljan att vilja samlas på denna nivå på väggen och börja rotera runt på 
väggen på samma höjd över rännan. Detta bildar en ring av olja runt omkretsen på 
innerhöljets innervägg. De snedställda ledskenor som sitter på innerväggen runt 
rännans omkrets leder ned denna olja under luftkudden och oljan samlas därmed i 
botten på rännan. I rännans botten finns två hål med anslutande slangar som leder ned 
oljan till Skarvens lägsta nivå. På denna nivå där bottenplatta och ytterhölje möts 
finns ett utlopp där oljan leds ut för att antingen återanvändas som smörjning eller 
kylning i verktygsmaskinen eller för att samlas upp i ett separat kärl. 
 
Luftflödet leds efter passagen genom plåtsatsen nedåt efter innerväggen mot 
uppsamlingsrännan på innerhöljet. Under dess väg nedåt mot uppsamlingsrännan 
korsar hela tiden oljedroppar dess väg som slungas från plåtsatsen till innerhöljets 
innervägg. Vid rännan kommer luften att passera innanför rännan, mot centrum till, 
och ned till botten av Skarven. Där vänder luftflödet och leds uppåt i mellanrummet 
mellan ytterhöljet och innerhöljets yttervägg. Luften passerar slutligen motorplattan 
och leds förbi motorn och vidare upp genom ett anslutande ventilationsrör som 
monteras till Skarvens övre ytterhölje.  
 
Axel och plåtsatshållare 
Axeln till plåtsatsen är lagrad i bägge ändar med enradiga spårkullager som är 
inkapslade och fettsmorda. Dessa sitter monterade i lagerhus av stål som i sin tur 

 
2 I-DEAS 11m1 NX Series är ett registrerat varumärke av UGS PLM Solutions Inc. 
3 Solid Edge är ett registrerat varumärke av UGS PLM Solutions Inc. 
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skruvas fast i omgivningen. För att hålla kullagren på rätt plats på axeln sitter 
segerringar och tillhörande brickor monterade i spår på axeln. Under det övre lagret 
sitter ännu en segerring med bricka monterad på axeln vilken håller en tryckfjäder på 
plats längs axeln. Denna fjäder har till uppgift att trycka ihop insatsplåtarna i 
plåtsatsen genom att pressa ned överplåten axiellt mot de staplade insatsplåtarna som 
bärs upp av underplåten. På så sätt blir det inga glapp i plåtsatsen även om plåtarna 
börjar svälla eller krympa med tiden. Över det övre lagret finns utrymme på axeln för 
montering av en kopplingsdel. Nedanför tryckfjädern sitter ett hål i axeln där en 
stoppskruv ska sitta för att se till att fördelaren i plåtsatsen ska kunna roteras med 
axeln och därmed få hela plåtsatsen att rotera. En liten bit ovanför det nedre kullagret 
sitter en fjärde segerring som hindrar underplåten från att glida nedåt längs axeln. 
 
Plåtsats och Fördelare  
Fördelaren sitter runt axeln och hålls på plats i axialledd av en segerring som sitter 
monterad på axeln under fördelaren. Upptill låses fördelaren fast mot axeln med en 
stoppskruv som går igenom fördelaren och in i ett hål i axeln. Denna säkerställer att 
fördelaren roterar med axeln och på så sätt driver plåtsatsen. Dessutom låser den 
fördelaren i axialledd så att den inte kan röra sig uppåt längs axeln. Fördelarens 
funktion är att sätta luften i rotation efter inloppet med sina tre vingar. Stoppskruven 
sticker inte ut från fördelaren för att undkomma visslande ljud som kan uppkomma då 
luftflödet träffar kanter. 
 
På undersidan av fördelaren sitter underplåten fastskruvad. Dess funktion är att bära 
upp insatsplåtarna och täta mot det stillastående luftinloppet. Tätningen sker genom 
att underplåten har en fläns som sticker ned mot omgivningen och bildar en smal spalt 
mot den stillastående omgivningen. Desto smalare spalten är desto bättre fungerar 
den. Lufttrycket är större på andra sidan spalten, den rena sidan, vilket gör att luft som 
tar sig igenom spalten dras in från den rena sidan till den smutsiga luften i 
luftinloppet. Detta är inget problem då luftinloppet endast innehåller förorenad luft 
som ännu inte blivit renad, vilket innebär att ingen luft tar sig förbi orenad.  
 
Ovanför underplåten ligger insatsplåtarna staplade på varandra och är pressade ned 
mot underplåten av tryckfjädern som är monterad ovanför överplåten. Insatsplåtarna 
är de som utför själva separationen av oljedimman från luften. De är staplade på 
varandra kring fördelaren. Varje insatsplåt har tre spår som gör att plåten kan träs på 
fördelaren och då låsas så att den inte kan rotera i förhållande till fördelaren. De 
krökta ribborna på undersidan av insatsplåtarna bildar ett litet avstånd mellan varje 
insatsplåt då de staplas på varandra runt fördelaren. En viktig sak att påpeka är att 
ribborna på dessa plåtar måste spegelvändas i förhållande till Alfa Lavals vanliga 
plåtar då denna plåtsats sitter upp och ned. Mellan två insatsplåtar bildas små kanaler 
med böjda väggar. ”Väggarna” på en kanal utgörs av ribborna och ”tak” och ”golv” 
utgörs av en plåts undersida och en annan plåts ovansida. När den smutsiga luften 
centrifugeras ut från centrum av plåtsatsen igenom de små kanalerna mellan de 
staplade plåtarna träffar och fastnar oljan på kanalens ”golv” i och med att det lutar 
uppåt på luftens väg igenom kanalen. Därefter samlas oljan ihop vid den ena 
”väggen” då den ”svänger in” framför luften på dess väg genom kanalen och bildar 
större droppar. När dessa stora droppar når slutet på kanalen slungas de av 
centrifugalkraften ut mot innerväggen av innerhöljet. 
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Överplåten sitter monterad med en liten spalt mot fördelaren vilket tillåter en liten 
rörelse i axialledd om insatsplåtarna krymper eller sväller. Tryckfjäderns i föregående 
avsnitt ser i ett sådant fall till att överplåten bibehåller trycket som håller ihop 
plåtsatsen. 
 
Motor och koppling 
Mellan plåtsatsens axel och motoraxeln sitter en flexibel koppling monterad, en så 
kallad Oldham-koppling. Dess syfte är att tillåta att motorns rotationsaxel och 
plåtsatsens rotationsaxel inte ligger exakt i linje med varandra. Då motorns axel är 
lagrad på två ställen och plåtsatsens axel är lagrad på två ställen kan det bli svårt att få 
dessa båda axlar att hamna i perfekt linje vid montering. Oldham-kopplingen tillåter 
en viss avvikelse och kan få kraftöverföringen att fungera utan problem. Kopplingen 
består av tre delar. En del monteras med klämnav på motoraxeln och en del monteras 
med klämnav på plåtsatsens axel. Kilen på motortappen måste dock avlägsnas först. 
Den flexibla delen i kopplingen ligger mellan dessa båda delar och består av en skiva i 
plast.  
 
Själva elmotorn tillverkas av VEM motors GmbH i Tyskland och har beteckningen 
VTA (VEM motors Sweden AB, 2005 ). Se bilaga 5. Motorn är en tvåpolig trefasmotor 
med aluminiumhölje och förstärkta lagerhus. Den har en effekt på 0,55 kW och en 
frekvens på 50 Hz vilket ger ett varvtal på 3000 rpm. Med eftersläpningen fås ett 
varvtal på 2817 rpm. Den monteras stående med motortappen nedåt på en fläns av B5 
storlek med fyra skruvar mot omgivningen. 
 
Inner- och Ytterhölje 
 
Innerhöljets syfte är att samla upp oljan som slungas ut från plåtsatsen på innerväggen 
och leda ned den till uppsamlingsrännan i botten av höljet. De snedställda ledskenorna 
som sitter utmed innerhöljets innervägg i höjd med rännan har till uppgift att leda ned 
oljan under luftkudden som bildas i rännan då luftflödet passerar. Oljan kommer 
nämligen att börja röra sig horisontellt efter innerväggen vid luftkudden istället för att 
rinna ned i rännan. När oljan då träffar på en snedställd ledskena under sin 
horisontella vandring strax ovan luftkudden kommer oljan att ledas ned under 
luftkudden till uppsamlingsrännan. Därifrån leds oljan vidare från rännan via två 
gummislangar ned till Skarvens lägsta nivå där oljeutloppet sitter. Innerhöljet är helt 
igentäppt uppåt vilket leder till att luftflödet leds nedåt i innerhöljet där den är öppen. 
För att konstruktionen skall bli stabil sitter det distansplåtar runt omkretsen mellan 
innerhölje och det omgivande undre ytterhöljet vilket ger en extra styvhet. 
Distansplåtarna sitter på två nivåer med tre plåtar runt omkretsen på bägge nivåer. 
Dessa plåtar håller dessutom upp innerhöljet och fixerar det på sin plats. 
 
Det undre ytterhöljets huvudsakliga uppgift är att bära upp konstruktionen. Se figur 
26. Hela motorn, plattan motorn är monterad på och rotorpaketets tyngd vilar på det 
detta hölje. Ytterhöljet stabiliseras även av bottenplattan då ytterhöljet omger 
bottenplattan till viss del. Även motorplattan har ett spår som ytterhöljet sitter i vilket 
stabiliserar ytterligare. Nedtill på ytterhöljets innervägg sitter oljeutloppet. Det utgörs 
av ett hål med ett litet rör på utsidan där en gummislang skall träs på för att leda oljan 
vidare. Oljeutloppet sitter på den lägsta punkten där olja kan ansamlas. Det är på 
denna nivå som all olja i produkten till slut ansamlas.  
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Ytterhöljet har även en 
övre del som har till 
uppgift att leda vidare 
luften förbi motorn och 
vidare till ett anslutet 
rörsystem. Därför har 
ytterhöljet ett 
standardmått på 
innerradien som 
förekommer inom 
ventilationssystem 
(Ahlsell AB, 
telefonintervju, 2006-01-
23). Detta förenklar 
anslutningen av 
ytterligare rörsystem till 
utloppet. Längst upp på 
det övre ytterhöljet kan 
ett spår rullas in i plåten 
runt hela omkretsen för 
att stabilisera det mot 
stötar eller klämskador under hantering.  

Övre 
ytterhölje 

Undre 
ytterhölje 

Oljeutlopp 

Hål för 
distansplåtar 

Figur 26. Övre och undre ytterhölje 

 
Motorplatta och Bottenplatta 
Under motorplattan hänger plåtsatsen i mitten och motorn sitter monterad strax 
ovanför. Huvudfunktionen för motorplattan är att bära upp motor och plåtsats. På 
yttersta radien bärs plattan upp av ytterhöljet runtom hela omkretsen. Dessutom är 
motorplattan fastskruvad i ytterhöljet på tre ställen. Övre ytterhöljet vilar på 
motorplattans yttersta radie och är även den fastsatt med skruvar på tre ställen mot 
motorplattan. På motorplattans lägsta centrala punkt sitter fyra skruvhål för ett 
lagerhus. I detta lagerhus sitter i sin tur det kullager som bär upp hela plåtsatsen. På 
nivån ovanför på plattan sitter en fläns som motorn monteras på. I mellanrummet 
mellan motor och lagerhus får motortappen och kopplingen plats. I och med att 
motorplattan sitter ovanpå det undre ytterhöljet måste luftflödet kunna ta sig förbi 
plattan på sin väg uppåt mot luftutloppet i Skarven. Därför sitter det sex stycken 
avlånga öppningar runt motorplattans som släpper igenom luftflödet på sin väg mot 
luftutloppet. På plattans undersida sitter en fläns som vid montering kommer att sitta 
innanför innerhöljet. På så sätt bildas en yta mellan platta och innerhölje som lätt kan 
tätas med silikon eller liknande för att inte släppa ut olja eller luft den vägen. 
Undersidan på motorplattan är formad konisk för att kunna monteras så nära 
överplåten som möjligt för att längden på axeln ska kunna minimeras i 
konstruktionen. Detta bidrar till att axeln uppför sig mer stabilt vid drift. 
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Bottenplattan är den del som monteras till den omgivande miljön. Detta sker med 
skruvar på fyra ställen på den yttersta breda flänsen på plattan. Vid dessa skruvar fästs 
även gummidämpare som minimerar vibrationsöverföring till omgivningen. 
 
En annan funktion i bottenplattan är att leda in det smutsiga gasflödet från ett 
anslutande rörsystem. Därför finns en fläns på bottenplattans underdel där ett 
rörsystem med standarddiameter kan anslutas. I inloppet sitter en ring med utrymme 
för ett lagerhus. Detta ansluter till övriga bottenplattan via tre små balkar. Denna 
funktion på bottenplattan är till för att centrera det nedre lagret på plåtsatsens axel och 
kommer i stort sett inte ta upp någon axialkraft alls. Lagerhuset skruvas på plats. 
Överst på bottenplattan sitter en tratt som ska leda in luftflödet till mitten av 
plåtsatsen. Flänsen överst på tratten har till uppgift att bilda en tätande spalt mellan 
bottenplatta och den roterande underplåten, vilket nämndes tidigare under avsnittet 
”Plåtsats och Fördelare”.  
 
Manometer 
För att på ett enkelt sätt se om det blir något 
problem med flödet under drift monteras en 
analog manometer som mäter lufttrycket i 
Skarven. Om lufttrycket sjunker eller stiger 
från det värdet som uppmätts vid normal 
drift finns det skäl att tro att någonting är fel 
och en service bör utföras. Vid mätningar på 
flöden runt 1000 m3/h blir tryckskillnaden 
mellan inloppet i produkten och atmosfären 
runt 4 millibar. Därför krävs att 
manometerns skala är anpassad efter så små 
tryckskillnader. 
 
Montagetillbehör 
I de fall då direkt maskinmontage vid 
maskinens avgasutlopp inte är möjligt och 
ett rör måste leda flödet som skall renas till 
Skarvens inlopp måste ett utrymme lämnas 
undertill för att ansluta detta rör mot 
Skarvens inlopp. Ett sådant utrymme kan 
skapas genom att montera fötter på Skarven. 
Dessa kan tillverkas enkelt av tjock plåt som svetsas ihop. Se figur 27. 

Fötter 

Figur 27. Skarven med montagetillbehör 

 
För montage på vägg behövs endast en ställning med två utstickande stänger från 
väggen. På dessa två stänger ställer man Skarven och skruvar fast denna på dessa 
stänger som underlag. En liknande lösning görs för montage i tak. 
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5.2 Dimensionering 
Under grovkonstruktionsfasen har redan dimensionering utförts på plåtsats och för 
effektbehovet. Dimensioneringen av Skarven under detaljkonstruktionsfasen har 
utförts på följande punkter: 
 

 Luftflöde 
 Rotordynamik 
 Hållfasthet 
 Lager 

 
Luftflöde 
Utgångspunkten i dimensioneringen var att Skarven ska klara ett luftflöde på 500 
m3/h. Detta flöde kommer att strömma igenom mitten på plåtsatsen som är den minsta 
arean som luften tar sig igenom. Därför dimensioneras övriga areor som luften måste 
passera till att inte understiga denna area för att undvika en strypande effekt på flödet. 
Se bilaga 6. Detta påverkar främst avståndet mellan plåtsatsen och det omgivande 
innerhöljet och avståndet mellan innerhölje och ytterhölje. En annan viktig passage är 
när luften passerar hålen i motorplattan. Hur olika geometrier och krökar i Skarven 
påverkar flödet får mer praktiska tester utröna.  
 
Olja har en förmåga att krypa med luftflödet upp längs väggar om flödet är tillräckligt 
stort (Jan Berntsson, personlig kommunikation, 21-10-05). Därför får inte 
lufthastigheten uppåt mellan inner- och ytterhölje överstiga ett gränsvärde då olja 
skulle kunna dras med upp mot luftutloppet istället för att rinna ut genom oljeutloppet. 
 
Längs luftens passage är det viktigt att kanter och dylikt som sticker ut i luftflödet har 
rundad form för att inte höga visselljud skall uppstå då luft passerar i hög hastighet. 
Vissa kanter är svåra att göra något åt av konstruktionsmässiga skäl. Därför får en mer 
djupgående undersökning göras efter praktiska tester.  
 
Beräkningarna visade att ingen av passagerna i Skarven påverkar luftflödet negativt. 
Lufthastigheten mellan ytterhölje och innerhölje understiger gränsvärdet vilket gör att 
oljan inte kommer klättra med luftflödet efter ytterhöljets innervägg.   
 
Rotordynamik 
Syftet med de rotordynamiska beräkningarna var att se till att driftvarvtalet inte 
sammanträffade eller låg för nära kritiska varvtal. Detta skulle ge stora vibrationer och 
stora påfrestningar på bl.a. axlarna i konstruktionen under drift som i längden kan leda 
till haveri.   
 
Analysen gav svar på att axelns tjocklek var tillräcklig och kommer alltså att klara av 
passagen av de kritiska varvtalen och hålla under drift. De två lägsta kritiska varvtalen 
låg långt under driftsvarvtalet och påverkar alltså inte driften. Analysen visade även 
hur utböjningsformen på axeln såg ut vid respektive kritiska varvtal. Den största 
utböjningen vid de kritiska varvtalen låg på 0,05 mm under dessa utböjningsformer 
vilket inte är mycket i sammanhanget. Påfrestningarna av vibrationerna på kullagren 
är i stort sett obefintliga vilket gynnar livslängden på dessa lager. Gummifötterna på 
Skarven inverkar på vibrationerna och beräkningarna visar att de mjukaste av de tre 
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testade gummityperna ger de kritiska varvtal som ligger längst bort från 
driftsvarvtalet. Vibrationernas amplitud vid de kritiska varvtalen ligger dock endast på 
0,03 mm vilket inte är något att oroa sig över. Se bilaga 7. 
 
För den rotordynamiska analysen användes ett internt utvecklat program på Alfa 
Laval som kallas Center-4. Praktiska tester bör dock även genomföras. 
 
Hållfasthet 
De hållfasthetsmässigt kritiska detaljer som identifierades var axel, motorplatta, 
ytterhölje och underplåt. Axeln har i och med den rotordynamiska analysen redan 
visat sig hålla för påfrestningarna. CAD-modeller skapades av de aktuella detaljerna 
med programmet I-DEAS, som har en FEM-modul med vilken 
hållfasthetsberäkningar kan göras på 3D-modellerna. 
 
Motorplatta 
Analysen genomfördes genom att låsa den smala kant som vilar mot ytterhöljet på 
motorplattan. Dessutom lades en last centralt på plattan på 170 N. Tjockleken på 
godset i plattan är 5 mm vilket bestämts av tillverkningsmetoden sandformsgjutning. 
Denna detalj kommer att gjutas i aluminium. En typisk aluminiumlegering för detta 
syfte har en sträckgräns på 80 MPa vilket ej får överskridas. 
 
FEM-beräkningarna visar att den största spänning som uppstår ligger på ca 20 MPa i 
motorplattan vilket ligger långt under det kritiska värdet. Det finns lokala 
spänningskoncentrationer som är högre, men dessa kan bortses ifrån.  
 
Underplåt 
I den här analysen anlades en 
utbredd last på 230 N på 
ovansidan. Lasten symboliserar 
plåtsatsens vikt och den fjäderkraft 
som trycker ihop plåtsatsen. 
Dessutom togs rotationen på 3000 
rpm med i beräkningarna. Även 
underplåten ska sandgjutas i 
aluminium vilket ger en gräns 80 
MPa som ej får överskridas. 
Modellen som användes under 
analysen har en godstjocklek på 3 
mm medan den verkliga detaljen 
kommer att ha en godstjocklek på 
5 mm. Dessutom adderades material kring de tre hålen på detaljen vilket var de mest 
kritiska områdena. Godstjockleken blev då 10 mm runt dessa hål. 

Figur 28. Spänningskoncentration i underplåten
visas i I-DEAS 

 
Analysen visar att den högsta spänningen som uppkommer ligger kring 12 MPa vilket 
är långt ifrån kritiskt. Även här finns lokala spänningskoncentrationer som är högre 
vilka kan bortses från.  
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Ytterhölje 
Den bärande konstruktionen i Skarven är ytterhöljet. Tanken är att tillverka ytterhöljet 
i tunnplåt med en godstjocklek på 1 mm. Den största risken rent hållfasthetsmässigt är 
inte att materialet i ytterhöljet inte klarar av tryckkrafterna från lasten. Risken ligger i 
att ytterhöljet kan bucklas av lasten och då förlora sin bärförmåga. Analysen utfördes 
genom att lägga en utbredd last efter ytan där motorplattan vilar. Lasten som anlades i 
analysen var 200 N och godstjockleken på ytterhöljet sattes till 0,5 mm vilket är 
hälften av det verkliga värdet för att vara på den säkra sidan.  
 
Beräkningarna i FEM-programmet visar att buckling uppstår först vid en kraft som är 
425 gånger så stor som den aktuella lasten. Detta gäller alltså för ett rätlinjigt fall där 
det inte finns några ojämnheter i ytan på plåten. En plåttjocklek på 0,5 mm är alltså 
tillräcklig. Plåten som dock valdes till ytterhöljet har tjockleken 1 mm för att 
minimera risken för buckling av plåten vid eventuella stötar vid montering eller 
tillverkning.  
 
Lagerdimensionering 
 
Livslängden på det enradiga spårkullager som valts i SKF huvudkatalog räknades 
fram med livslängdsformeln (SKF, 2003, sid. 52): 
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där  C = dynamisk lagerbelastning 
 P = ekvivalent dynamisk lagerbelastning 
 p = beräkningsexponent för livslängdsekvation 
 n = varvtal 

 
 
Enligt kravspecifikationen skall Skarven klara att vara i drift ett år utan att 
servicebehov uppstår. Ett år beräknas bestå av 5000 driftstimmar. Dessa beräkningar 
visar att kullagren håller långt över ett år vid normal drift. Se bilaga 8. 
 
Dessa kullager har heller inga problem med den axiella lasten som uppkommer vid 
plåtsatsens övre kullager. Därför kan ett betydligt billigare lager än SKF-lagret väljas 
då detta visade sig ha en onödigt lång livslängd. Vidare efterforskning bör göras på 
vilket smörjfett som ska väljas. 

5.3 Tillverkning och materialval 
De krav som fanns på tillverkningsmetoder och material var främst att det skulle vara 
billigt att tillverka och att produkten inte skulle bli för tung. Merparten av detaljerna 
har därför valts att tillverkas i tunnplåt och aluminium. 
 
De olika höljena i Skarven ska tillverkas av tunnplåt. Dimensionerna har valts så att 
de kan tillverkas av färdiga rör som redan finns på marknaden (Scandab, www, 2006) 
vilket håller nere antalet tillverkningsoperationer och därmed kostnaden. Innerhöljet 
som har en mer komplicerad form svetsas ihop av olika delar. Där skarvar behöver 
vara täta används punktsvets som kompletteras med tätmedel som silikon eller 

 36



Kungliga Tekniska Högskolan 
 
 
liknande. Vid montering av Skarven svetsas även inner- och ytterhölje samman med 
distansplåtarna emellan för att få stabilitet och ett korrekt mellanrum.  
 
De delar som ska tillverkas i aluminium är motorplatta, bottenplatta, överplåt, 
underplåt och fördelare. Årsvolymerna av Skarven är relativt små varför 
sandformsgjutning är ett billigt alternativ för aluminiumdetaljerna. Sandformsgjutning 
tillåter dessutom detaljerna att ha en komplex form vilket betyder att många 
funktioner kan inkluderas i varje detalj. Denna tillverkningsmetod sätter dock 
begränsningar på hur tunt godset får vara. I detta fall är det dock inget stort problem. 
Efter gjutning måste viktiga ytor bearbetas vidare för att nå rätt mått och även andra 
mindre operationer måste utföras. En viktig aspekt är att under gjutningen se till att 
rotationssymmetrin i fördelare, över- och underplåt uppnås till största möjliga mån. 
Detta för att slippa balansera dessa delar i efterhand vilket blir dyrt. Fördelaren bör 
med sin form med fördel extruderas fram istället för att gjutas men har i denna rapport 
endast blivit prissatt som sandgjuten detalj. 
 
Insatsplåtarna formsprutas av en plast som kallas Celstran PA66 med 20 procent 
glasfiber. Axeln bearbetas från en stång av rostfritt stål till rätt dimension. 
Lagerhållare gjuts av rostfritt stål. Koppling, lager, fjäder, brickor och skruvar köps in 
färdiga. Skarven målas slutligen utvändigt med pulverlackering. 

5.4 Plåtsatsbyte 
Konstruktionen har anpassats efter att ett plåtsatsbyte skall kunna genomföras på 30 
minuter. Vid plåtsatsbyte byts hela rotorpaketet. Rotorpaketet består av axel, 
fördelare, underplåt, överplåt, insatsplåtar (plåtsats), kullager och det övre lagerhuset. 
Det undre lagerhuset kommer inte att monteras fast i kullagret utan kommer att sitta 
kvar i Skarven vid ett rotorbyte. Bytet går till på följande vis: 
 

1. Skruva av övre ytterhölje, motor och koppling 
2. Ta bort övre kullager och lagerhus 
3. Avlägsna motorplattan 
4. Lyft ur rotorpaketet 

 
När rotorpaketet är urplockat kan ett nytt rotorpaket sättas på plats. Vid bytet är det 
viktigt att sätta ny silikon i ytorna mellan motorplatta och inner- och ytterhölje. Ny 
tätning kan även behövas mellan motorplatta och övre lagerhus. Det gamla 
rotorpaketet kan återanvändas genom att byta plåtsatsen medan alla övriga delar 
återanvänds. Från vänster till höger är det lagerhus, lager, underplåt, insatsplåt, axel 
och fördelare, tryckfjäder, insatsplåt, överplåt, lagerhållare och ett lager. Förmodligen 
kommer det undre lagerhuset dock att sitta kvar i Skarven vid bytet. 
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5.5 Teknisk specifikation 
 

  
 

 
 
 

Kapacitet: 500 m  3 / h 
Avskiljningsgrad: 95 %  
Effekt elmotor: 0.55 k 2-poW lig, 3-fas 
Elförsörjning: 380 -  400 V 
Frekvens: 50 Hz  
Vikt: - kg  
Vikt rotorpaket: - kg  
Mått: Se fig  ur 
Anslutningsdimension: In: ∅   200 mm 
 Ut: ∅   350 mm 
Intervall för servicebehov: 12 må  n 
Tillåten omgivningstemperatur: 0°C till + 40°C  

 

630 mm

∅ 410 mm
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66  SSlluuttssaattsseerr  
I detta kapitel gås resultatet av examensarbetet igenom och rekommendationer ges för 
en fortsättning av projektet.  

6.1 Diskussion 
Skarven är en enkel konstruktion med få ingående delar som har stora möjligheter att 
tillverkas billigt, speciellt om tillverkningen sker i t.ex. Östeuropa. En kostnadsanalys 
är genomförd för tillverkning i Sverige, men denna är inte offentlig. Resultatet tyder 
dock på ett Skarven skulle få ett konkurrenskraftigt pris på marknaden. Storleken är 
liten och vikten är lätt vilket möjliggör en enkel montering på maskiner, på väggar 
och i tak.   
 
Om kravspecifikationen plockas fram nu när det färdiga resultatet står klart kan de 
olika punkterna gås igenom för att se hur väl listan har uppfyllts. De allmänna kraven 
har i stort sett tillgodosetts. För att en CE-märkning skall gå igenom måste dock en 
vidare undersökning göras. De elektriska kraven har ändrats under projektet då 
trefasmotorer var ett billigare alternativ i jämförelse med enfasmotorer. Detektion av 
låg prestanda har lösts utan elektrisk hjälp genom att placera en analog tryckgivare i 
luftflödet och med hjälp av trycket i flödet påvisa servicebehov. Några andra 
elektroniska element än motorn har alltså inte använts i konstruktionen. En start- och 
stoppknapp bör vid vidareutveckling adderas till konstruktionen. Miljökraven har 
mycket med plåtsatsen att göra vilken har hämtats in färdig till konstruktionen från en 
annan av Alfa Lavals fungerande produkter som är testad och klar. Ljudkravet är det 
som är svårast att veta om det uppfylls och kommer att kräva tester för att 
kontrolleras. De mekaniska kraven är enkla att kontrollera och samtliga har 
tillgodosetts väl i konstruktionen. Prestandakraven bör också vara väl uppfyllda då 
dessa till stor del också beror på plåtsatsen. Under utvecklingen har stor vikt lagts vid 
att enkelt kunna byta plåtsats och kraven för maximal stopptid vid service bör vara 
tillgodosedda. 
 
Vid själva separationen av oljedimma från luftflödet spelar avståndet mellan plåtsats 
och omgivande hölje roll. Detta avstånd kan behöva testas och ändras för att uppnå 
maximal avskiljningsgrad av olja ur luften. De slangar som leder oljan från 
uppsamlingsrännan på innerhöljet till bottenplattan bör vara av styvt gummi så de inte 
börjar röra sig av det passerande luftflödet. Ett fäste för dessa slangar i bottenplattan 
kan även vara en god idé.  
 
I jämförelse med ett av Absolents filterskåp med samma prestanda, ODF 800, är 
Skarven en lättare och mindre produkt. Prestandan är likvärdig men då filterskåpet 
kräver byten av filter blir livscykelkostnaden för Skarven lägre. En av de närmaste 
konkurrenternas produkt ”Lisa” från 3-nine har samma prestanda som Skarven och 
bygger på samma teknologi. Skillnaderna mellan dessa båda är inte stora då 
prestanda, varvtal, vikt och motoreffekt är lika. Lisa är dock något lägre och bredare 
än Skarven. Det som förmodligen är den stora skillnaden är inköpspriset då Skarven 
förväntas vara det billigare alternativet. Då Alfa Laval är ett stort företag kan de vid 
en eventuell serieproduktion använda sitt nätverk av tillverkare och skalfördelarna vid 
stora volymer för att sänka tillverkningskostnaden till en konkurrenskraftig nivå.  
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Slutsatsen är att detta examensarbete visar att Alfa Lavals gasseparator för vevhusgas 
i dieselmotorer framgångsrikt kan anpassas för större flöden. Den har en stor chans att 
slå sig in på marknaden för oljedimavskiljare i verkstadsindustrin. Målet bör vara att 
få företagen som säljer verktygsmaskinerna till olika industrier att inkludera Skarven i 
deras paketlösningar. 

6.2 Rekommendationer 
För att uppnå 3000 rpm krävs en så kallad frekvensomriktare till motorn vilket är en 
dyr komponent. Därför vore det en god idé att istället utgå från det verkliga varvtalet 
vid aktuell eftersläpning och dimensionera om plåtsatsen. Detta kommer att mynna ut 
i att något fler plåtar kommer att behövas för att uppnå samma kapacitet, men det blir 
en betydligt billigare lösning. Nackdelen är då att reningseffektiviteten kan sjunka 
något. 
 
För att kunna verifiera olika funktioner på Skarven bör en prototyp tillverkas. De 
ritningar och detaljer som konstruerats i detta examensarbete är anpassade för 
serieproduktion och att tillverka en prototyp med dessa detaljer skulle bli onödigt dyrt. 
Därför borde ritningarna gås igenom och anpassas för en prototyptillverkning.  
Den tryckfjäder som trycker ihop plåtsatsen kan vara en onödig funktion i 
konstruktionen. Det finns på Alfa Laval idag lösningar som både har en sådan 
tryckfjäderfunktion och de som endast skruvar ihop plåtsatsen med skruvar. Om 
plåtsatsen i Skarven skulle skruvas ihop kan fjädern helt tas bort och konstruktionen 
skulle bli ännu enklare. Lösningen på Skarven är idag ett mellanting mellan dessa 
båda lösningar och att eliminera tryckfjädern är en enkel ändring att utföra. 
 
För att en anslutning av ett ventilationsrör till utloppet skall underlättas för kunden 
borde en speciell dimensionsförminskare medfölja Skarven vid leverans. 
Dimensionen 350 mm på utloppet är idag inte alltför vanlig inom ventilationssystem 
vilket ger att en dimensionsförminskare ned till 315 mm borde ingå.  
 
Då en nära släkting till Skarven på Alfa Laval har haft en del problem med för hög 
ljudnivå kan en del ljuddämpande åtgärder vara nödvändiga för Skarven. En åtgärd 
skulle vara att kapsla in motorn. En annan del skulle vara att använda ljuddämpande 
material på väggar inne i Skarven och att ändra diametern på höljena kan även vara en 
åtgärd. I inloppet finns ett potentiellt problem med att små luftvirvlar kan bildas som 
sedan följer med luftflödet och klyvs vid den roterande fördelaren. När dessa 
luftvirvlar klyvs uppstår en del oljud. Fördelarens utformning kan behövas ses över. 
Alla vassa kanter i luftflödet bör alltså rundas av (Lars Hillström, personlig 
kommunikation, 2005-12-18). Det som talar för att ljudproblemen skulle utebli är att 
Skarven har en så pass låg rotationshastighet på plåtsatsen i jämförelse med sin 
släkting vilket resulterar i ett lägre ljud generellt.  
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Bilaga 1 
Dimensionering av plåtsats: 
 
KQ-talet för den  plåtsats som skall användas är 482 för flödet 1000 m3/h. 
Därför krävs ett KQ-tal på 241 för samma plåtsats med ett flöde på 500 m3/h då flödet 
är linjärt med KQ-talet.  
Genom att sedan variera ytterradien på insatsplåtarna testades vilken ytterradie som 
motsvarade ett godtagbart antal insatsplåtar i plåtsatsen för att inte få en för hög 
stapel. KQ-talet beräknas med hjälp av ekvation (1) (Hans Moberg, personlig 
kommunikation, 21-11-05). 

( 75,275,2
5,1

6000
cot00412,0 iy rrnNKQ −






= α )  (1) 

 
där N = antal insatsplåtar 

n = varvtal 
α = koniska plåtarnas lutning 
ri = innerradien på insatsplåtar 
ry = ytterradie på insatsplåtar 

 
Höjd på plåtsatsen: 
Varje insatsplåt är 1 mm tjock. Lutningen på insatsplåtarna är 45°. Det betyder att för 
varje plåt som staplas på plåtsatsen ökas höjden med : 
 

tjocklekhekplåttjockl
=

°45cos
[mm]       (2) 

45° 1.4 mm

1 mm

   
detta ger htjocklek = 1.4 mm 

 
Dessutom tillkommer den understa plåtens höjd. Då vinkeln på plåten är 45° är plåten 
lika hög som skillnaden mellan plåtens ytter- och innerradie: 

Figur A. Plåttjocklek 

 
  plåtiy hrr =−        (3) 
Den totala höjden av plåtsatsen blir alltså: 
 

plåttjocklektot hNhh +⋅=      (4) 
 

 
Ytterdiametern 260 mm valdes. 
 

1(1) 



 
 
 

Bilaga 2 
Beräkning av plåtsatsens vikt: 
 
Stapeln med insatsplåtar får inte bli alltför tung för att servicen ska bli så enkel att 
utföra som möjligt. Det är sagt att kärnan i oljedimavskiljaren inte får väga mer än 15 
kg. Detta inkluderar motor och plåtsats.  
 
Den ursprungliga plåten som hade en mindre ytterdiameter väger 22g per plåt. Plåtens 
mantelarea kan liknas vid en kon med avskuren topp.  

r

s 

 
Mantelarean av en kon är: 
 

rsA π=   (1) 
 Figur B. KonDen nya plåtens areaökning beräknas enligt följande: 
 

GammalPlåtNyPlåtökning AAA −=      (2) 
 
Vid 45° är         (3) rs ⋅= 41,1
 
En plåt är utformad som en kon med avskuren topp. Denna ”topp” är avskuren på 
diametern 10mm. Arean för denna topp beräknas enligt följande: 
 
  0222,00705,01,041,11,0 =⋅⋅=⋅⋅= ππ rAtopp    
Areorna på den nya respektive den ursprungliga plåten beräknas nu: 
 

0527,00222,0183,013,041,113,0 =−⋅⋅=−⋅⋅= ππ toppNyPlåt ArA  m3  
 

0221,00222,0141,013,041,11,0 =−⋅⋅=−⋅⋅= ππ toppGammalPlåt ArA  m3  
Den procentuella ökningen av arean är då: 
 

4,2
0221,0
0527,0

≈=
GammalPlåt

NyPlåt

A
A

       (4) 

alltså 140% ökning av mantelarean.  
 
Då mantelareans ökning antas vara linjär mot viktens ökning är den nya plåtens vikt: 
 

534,2224,2 ≈⋅=⋅= GammalPlåtNyPlåt ViktVikt g     (8) 
 
 
 
 
 
 

 1(1) 
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Bilaga 3 
Beräkning av plåtsatsens masströghetsmoment: 
 
För att plåtsatsen skall rotera lätt utan att det börjar vibrera under drift bör kvoten 
mellan tröghetsmomenten runt axel (z-led) och i radialled (x- och y-led) skilja sig från 
1. I modellen förenklas plåtsatsen form till en ihålig cylinder. 
 
Tröghetsmoment i z-led: 

x

y 

z 

 

( ) ( ) 08,005,013,0
2
1,8

2
2222 ≈+=+= iyz RRmI  (1) 

 
Tröghetsmoment i x- och y-led: 

Figur C. Cylinder  

( )( ) ( )( ) 07,022,005,013,03
12

1,83
12

222222 ≈++=++== LRRmII iyyx  (2) 



 
 
 

Bilaga 4 
Beräkning av ungefärligt effektbehov: 
 
Det totala effektbehovet är den effekt som går förlorad som värme i lager, 
effektförluster i friktion mellan luft och plåtsats vid rotation och den effekt som 
slungar ut, ”pumpar”, luften ut ur plåtsatsen: 
 

onluftfriktilagerpumptot PPPP ++=       (1) 
 
Då lager inte är valda ännu görs en överslagsberäkning med de båda andra termerna.  
 
Beräkningar gjordes först på Alvent 3000 där det ungefärliga effektbehovet 
beräknades till ca 800 W vid ett flöde på 330 m3/h och det verkliga värdet var 984 W. 
Detta tyder på att beräkningarna stämmer väl överens med verkligheten.   
 
Effektförlust för fläktverkan: 
Plåtsatsen fungerar som en fläkt och den effekt som går åt i denna fläktverkan 
beräknas enligt ekvation (2) (Claes-Göran Persson, muntlig kommunikation, 2005-11-
21). 

( 2
ypump rQP ⋅⋅= ωρ )        (2) 

 
där  ρ = luftens densitet = 1,2 [kg/m3] 
 Q = flöde [m3/s] 
 ω = vinkelhastighet [rad/s] 
 ry = plåtsatsens yterradie [m] 
 
Detta ger : 

( ) 26013,031413,02,1 2 ≈⋅⋅=pumpP [W]     
 

Effektförlust för luftfriktion: 
Friktionen mellan luft och plåtsats uppstår där luften passerar mellan plåtarna och på 
plåtsatsens utsida. Effekten beräknas enligt ekvation (4) (Claes-Göran Persson, 
muntlig kommunikation, 2005-11-21). 
 
       (3) ( ) yyonluftfrikti rHrKP ⋅⋅⋅⋅= 3ω
 
där  K = 0.016 (En konstant som tagits fram experimentellt på Alfa Laval.) 
 H = höjd av plåtsats [m] 
 
Detta ger 42 [W]    

 
   

 1(2) 
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Effektförluster i kullager: (SKF Huvudkatalog) 
 
Beräkningarna på kullagren gjordes för att visa att förlusterna är så pass små att de 
kan bortses ifrån. Därför gjordes vissa förenklingar i beräkningarna. Beräkningarna 
gjordes på en rotation på 3000 varv/min, en innerdiameter på kullagret på 15mm och 
en 12 kg tung plåtsats (rotor). 
 

ω⋅= flager MP        (1) 
 

där  Plager = Effektförluster i 1 kullager 
Mf = friktionsmomentet 
ω = vinkelhastigheten 
 

dFM f ⋅⋅⋅= µ5,0   (SKF Huvudkatalog, s 56) (2) 
 

där µ = friktionstalet 
 F = lagerbelastning 
 d = innerdiameter 
 
För att kunna bestämma lagerbelastningen beräknades följande kvot: 
 

 15,0
800
120

0

==
C
Fa   (SKF Huvudkatalog, s 185) 

 
 där Fa = Axiell lagerbelastning 
  C0 = Statiskt bärighetstal 
 
Detta ger beräkningsfaktorerna e = 0,22, X = 0,56 och Y = 2 (SKF Huvudkatalog, s 
185). Vilket sätts in i formel (3) för ekvivalent dynamisk lagerbelastning. Då det övre 
kullagret kommer att ta upp all axialkraft från tyngden av rotorn så kommer den 
axiala kraften vara större än den radiella. Radiella kraften antas vara lika stor som den 
axiala för enkelhetens skull. I verkligheten är alltså lagerbelastningen mindre. 
 
Plåtsatsen väger ca 12 kg vilket ger Fa ≈ 120N 
 

NFYFXP ar 312120212056,0 =⋅+⋅=⋅+⋅=   (3) 
Detta ger: 

NmdFM f 00351,0015,03120015,05,05,0 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= µ  (4) 
Då blir: 

WMP fstlager 1,131400315,0)1( =⋅=⋅= ω    (5) 
 
Alltså är   WPlager 2,21,12 =⋅=
 
Totalt ungefärligt effektbehov: 
 

≈++=++= 2,242260lageronluftfriktipumptot PPPP 304 [W]   (6)

2(2) 



 
 
 

Bilaga 5 
Datablad för motor 
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Bilaga 6 
Dimensionering för luftflöde 
 
Den mista arean flödet kommer att passera är mittenkanalen i plåtsatsen. Denna area 
namnges ”kritiska arean”. Denna area cirkulära area approximeras till: 
 

322 0079,005,0 mrA =⋅⇒= ππ    (1) 
 
Mindre än denna area får inte någon passage i flödets väg vara. 
 
Första passagen efter plåtsatsen är när luften strömmar nedåt mellan innerhöljets 
innervägg och plåtsatsens yttre. Av separationstekniska skäl och kostnadsskäl har 
detta avstånd valts till 20 mm. Denna passage namnges ”Passage 1”.  
 
Arean för Passage 1: 

322
1 018,015,013,0 mAAA plåtsatsinnerhöljepassage =⋅−⋅=−= ππ  (2) 

 
Denna passage ger inget problem för flödet då den överstiger den kritiska.  
 
Nästa passage är när luften vänder i botten på Skarven och strömmar uppåt mellan 
innerhöljets yttervägg och ytterhöljets innervägg. Innerhöljets godstjocklek är 1 mm 
och ytterhöljets innerdiameter har valts till 350 mm. Denna passage namnges 
”Passage 2”. 
 
Arean för Passage 2: 

322
2 024,0152,0175,0 mAAA innerhöljeytterhöljepassage =⋅−⋅=−= ππ  (3) 

 
Denna passage är inte heller något problem för luftflödet. 
 
Passage nummer tre är när luften passerar hålen i motorplattan. Sex stycken hål är 
uttagna längs omkretsen i motorplattan och approximeras med formen som ses i figur 
C nedan. Mellan varje hål är det ett avstånd på 24 mm. Dessa avstånd bildar sex 
stycken småbalkar som går ut i flödets väg. Arean för denna passage approximeras 
alltså som arean för Passage 2 minus arean för de sex balkarna. 
Denna passage namnges ”Passage 3”.  

r =0,15m

r = 0,175m
 
Arean för Passage 3: 
 

30006,0024,0025,0 mAbalk =⋅=  (4) 
 
 
 
 Figur D. Öppning i motorplattan för luftflöde
 

3
23 0204,00006,06024,06 mAAA balkpassagepassage =⋅−=⋅−=  (5) 

 
Inte heller Passage 3 är något problem när det gäller luftflödet.  
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Bilaga 7 
Rotordynamik 
Den rotordynamiska analysen gjordes i programmet Center-4 som är ett internt 
utvecklat program på Alfa Laval. Analysen utgick från en förenklad modell av 
Skarven som tar hänsyn till lagerspositioner, axeltjocklek, masströghetsmoment på 
rotorer och stativ och styvhet i gummifötter på produkten. Modellen för motorrotor 
och plåtsats till analysen ses i figur D nedan. 

Motorrotor: 
1,75 kg 

Plåtsats:  
10,8 kg 

Axeldiameter: 
20 mm 

380 mm

360 mm

220 mm
508 mm 

615 mm 

Axeldiameter: 
14 mm 

Figur D. Förenklad modell av motorrotorn och plåtsatsen för rotordynamisk analys 

Axeln i den valda motorn var känd. Diametern i den genomgående axeln i plåtsatsen 
var vald till 20 mm efter muntlig diskussion med Ingvar Hällgren. På denna stålaxel 
sitter dock en detalj i aluminium som omger axeln på dess mitt som sträcker sig en 
betydande del utefter axelns längd. Denna detalj stärker axelns styvhet vilket också 
togs med i beräkningarna.  
 
Förutom måtten i ovanstående modell beräknades även masströghetsmomenten för 
olika delar i konstruktionen och användes som indata till Center-4. Alla delar 
approximerades till cylindriska element och därefter beräknades 
masströghetsmomenten på dessa vilket ger att dessa beräkningar blir endast 
ungefärliga: 
 
Polärt     Diametralt 

( 22

2 iyz RRmJ += ) (1)  ( )( )2223
12

LRRmJJ iyyx ++==  (2) 

 
Motorrotorn:  
Polärt masströghetsmoment:   0,0004 kgm2 enligt tillverkarens uppgifter. 
 
Plåtsatsen: 
Polärt masströghetsmoment:  0,023 kgm2 
Diametralt masströghetsmoment: 0,1065 kgm2 
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Stativ (ytterhölje, innerhölje, motorhölje): 
Polärt masströghetsmoment:  0,45 kgm2 
Diametralt masströghetsmoment: 0,78 kgm2 

 
Resultat av rotordynamiska beräkningar i Center-4: 
 
Kritiska varvtal: 
Beräkningarna visar att med givna indata får systemet två kritiska varvtal som 
passeras på väg mot driftsvarvtalet på 3000 rpm. Det första kritiska varvtalet ligger 
runt 400 rpm och det andra ligger vid 1750 rpm vilket ligger så pass långt ifrån 
driftsvarvtalet att det inte är farligt för driften. Man bör dock ha i åtanke att försöka 
fort passera de kritiska varvtalen på väg mot driftsvarvtalet vid start. 
 

Figur E. Rotorutböjning vid olika varvtal 
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Utböjningsformer på axeln: 
 
Första kritiska varvtalet 
ger denna absoluta 
utböjningsform i 
förhållande till den 
centrala lodlinjen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur F. Absolut utböjningsform vid första kritiska varvtalet  
 
Andra kritiska varvtalet 
ger denna absoluta 
utböjningsform i 
förhållande till den 
centrala lodlinjen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur G. Absolut utböjningsform vid andra kritiska varvtalet 
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Inverkan av gummifötternas styvhet: 
 
Om man sätter gummifötter under Skarven för att minska vibrationernas spridning till 
omgivningen får stativet två kritiska varvtal som passeras på vägen till driftsvarvtalet.  
Beroende vilken styvhet gummit har fås olika kritiska varvtal som ger stora 
vibrationer i ytterhölje. I analysen provades tre olika gummisorter som hade olika 
styvheter vilket påverkade de kritiska varvtalen märkbart. Vidare tester får visa vilka 
gummifötter som lämpar sig bäst. 
 

Figur H. Kritiska varvtal beroende på gummifötternas styvhet 
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 Bilaga 8 
Beräkningar av lagerlivslängd 
 
I SKF´s huvudkatalog sidan 52 står livslängdsformeln för kullager: 

nP
C

n
LL

p

h 60
10

60
10 66

1010 ⋅





=⋅=   (1) 

 
där  C = dynamisk lagerbelastning 
 P = ekvivalent dynamisk lagerbelastning 
 p = beräkningsexponent för livslängdsekvation 
 n = varvtal 
 
Kullagret som valts i SKF´s katalog är ett enradigt spårkullager med innerdiametern 
20 mm och ytterdiametern 42 mm med en höjd på 12 mm. 
 

P = 312 N  enligt bilaga 4 
 C = 5000 N  enligt SKF´s huvudkatalog 
 
detta ger  hL h 18000010 ≈
alltså en lagerlivslängd på 180 000 h. 
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