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Sammanfattning 

ITT W&WW är ett av de ledande företagen i världen när det gäller dränkbara pumpar och 
omrörare. Bland deras sortiment har de dränkbara pumpar till avloppsvatten. En av 
installationerna kallas för P-installation. Det innebär att pumpen är halvstationärt våt installerad i 
en brunn, och hissas upp/ned till en stationär tryckanslutning där två gejdrör hjälper pumpen att 
ledas rätt. 

 

Dessa två gejdrör är dyra samtidigt som de är svårhanterliga vid transport samt lagring eftersom 
de kan vara 6 meter långa. Uppgiften i det här projektet har varit att: 

– utforma en kravspecifikation för ett gejdringssystem, 

– jämföra med konkurrenternas system samt 

– försöka utarbeta ett alternativt koncept som sannolikt kan öka vinsten för ITT W&WW samt 
minska totalkostnaden för slutkund som kan ligga till grund för eventuell fortsatt utveckling. 

 

Kravspecifikationen utformades genom en fältstudie på en pumpstation i Solna, interjuver med 
personer på ITT Water & Wastewater samt informationsökning på deras intranät. Därefter 
jämfördes konkurrenternas system med ITT W&WW genom att hämta information från internet 
samt befintlig fakta hos ITT W&WW.  

 

Till slut genererades idéer, via individuell samt gemensam brainstorming, som resulterade i nio 
stycken koncept. Till hjälp att välja ut ett koncept bland dessa användes Pughs matris. Vi kom 
fram till ett vinnande koncept, Tratten. ITT W&WW valde att fortsätta med koncept 1-tumsrör 
eftersom de ansåg att detta koncept var lättare att genomföra. Ekonomin analyserades och den 
tekniska utformningen utvärderades för koncept 1-tumsrör. 

 

Jämförelser utfördes på de konkurrerande systemen från ABS, KSB, Grundfos, Robot och Wilo. 
KSB har tre stycken gejdsystem där det första består av vajer, det andra av ett rör och det tredje 
av bygel. Grundfos, Robot och Wilo har två rör som styrskenor medan ABS använder ett rör. 



Detaljerad beskrivning av konkurrenternas gejdringssystem samt vilka krav som ställs på ett 
sådant system finns i rapporten. 

 

Dagens system som tillämpas på ITT W&WW´s ”small range pumps” använder 2-tums gejdrör 
med tre eller sex meters längd. Konceptet liknar det nuvarande systemet men använder sig av 3-
meters 1-tums gejdrör. Med denna konstruktion förväntas att kostnaden vid inköp av rör blir 
lägre. Vinsten är beroende av hur många rör ITT Flygt får sälja eftersom kunden själv 
bestämmer från vem man köper rör. I det fallet när ITT W&WW får sälja alla rör till kund blir 
vinsten 5,2 miljoner/år och återbetalningstiden blir inom ett år. Vidare underlättas hanteringen 
vid transport och lagring.  
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Abstract 

ITT W&WW is one of the leading companies in the world in submersible pumps and mixers. 

Among their range, the submersible pumps for wastewater, where one of the installations are 
called P-installation. This means that the pump is half stationary wet installed in a well, and 
hoisted up / down to a stationary pressure connection in which two guide bars helps the pump to 
be headed right. These two guide bars are expensive to buy for its quality. They are difficult to 
handle during transportation and storage because they are 6 meters long. The task was to; 

- Develop a requirements specification for a guide bar system, 

- Compare with competitors' systems, and 

- Develop a new improved concept for a guide bar system or improve the current one, so that the 
total cost will be less. 

 

The requirement specification was drawn up by help of field studies, interviews and information 
retrieval at ITT W&WW's intranet. Then we compared the competitors systems by searching 
information on their websites and the existing facts of ITT W&WW.  

 

Based on the requirement specification and brainstorming nine concepts were generated where 
one concept was chosen to go further with. The economy was analyzed and the technical design 
was evaluated. 

 

Based on requirements specification and brainstorming nine concepts were generated For help to 
select a concept among these a Pugh-matrix were used. We came up with a winning concept, 
“Tratten”. ITT W&WW chose to continue with the concept “1-tumsrör” because they believed 
that this concept was easier to implement. The economy was analyzed and the technical design 
concepts were evaluated for concept “1-tumsrör”. 

 



Comparisons were carried out on the competitors systems from ABS, KSB, Grundfos, Robot and 
Wilo. KSB has three guide bars systems where the first consists of wire, the second of one guide 
bar, and the third of a loop. Grundfos, Wilo and Robot and has two guide bars while the ABS 
uses one guide bar. Detailed description of the competitors guide bars system and what 
requirements such a system needs is in the report. 

 

The current system applied to ITT W&WW "small-range pump" uses 2-inch guide bars with six 
meters in length. The final concept is similar to the current system, but consisting of 1-inch guide 
bars whose length is three meters. With this design the costs for the purchase of pipes where cut 
in half. The profit depends on how many tubes W&WW may sell since the customer decides 
from whom they will buy tubes. In the case where W&WW may sell all the tubes to the 
customer the profit will be “X” million / year and the payback time will be within one year. The 
design leads to easier handling during transport and storage. 
 
Key-words 

Gejdring of pumps
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Förord 

Denna rapport är resultat av ett examensarbete på 15 högskolepoäng, av Henrik Melin och 
Magnus Nygård, studerande till högskoleingenjör i Maskinteknik med inriktning Innovation 
och design på KTH. Arbetet utfördes hos ITT W&WW i Sundbyberg, Stockholm. 
 
Vi vill tacka alla vi kommit i kontakt med och fått hjälp av från företaget. Speciellt tackar vi 
Anders Göras, från ITT W&WW, som har varit handledare för oss och bland annat bidragit 
med kontinuerlig feedback, bra idéer samt namn till personer vilka gett oss användbara fakta. 
 
Delar av rapporten är borttagna av sekretesssjäl. Dela som är borttagna är; statistik över 
försäljning, vinstsiffror, interna inköpspriser. Dessa är markerade med ett ”X”, eller 
omformulerade för att fortfarande kunna förstå sammanhangen i texten. 
 
Vi riktar också tack till vår andra handledare från KTH, Rasmus Grip för hans feedback samt 
hjälp med rapporten. 
 
Detta arbete har hjälpt oss att få mer erfarenhet, utveckla vårt kunskapsförråd samt erhålla 
större inblick i vad ingenjörsyrket innebär. Därmed har det blivit ett bra avslut på 
utbildningen. 
 
Sundbyberg, Stockholm November 2011 
Henrik Melin och Magnus Nygård 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Företaget ITT Water and Wastewater ingår I ITT Corporation som har 45 000 anställda över 
hela världen. Sedan starten år 1901 som en liten bysmedja i smålänska Emmaboda har ITT 
Water & Wastewater vuxit till en världskoncern. Tidigare hette företaget ITT Flygt men heter 
numera ITT Water & Wastewater. Företaget är idag ledande tillverkare och leverantör av 
dränkbara pumpar och omrörare. Exempel på områden där ITT W&WW varit delaktiga är: 

 pumpning och omrörning av avloppsvatten i Aten 
 omrörning i kanadensiska pappersbruk 
 dränering av gruvor i Sydafrika 
 skapandet av konstgjorda surfinvågor i Texas 

Vid huvdkontoret i Sundbyberg/Stockholm finns företagets forsknings- och 
utvecklingsavdelning. Från Sunbybergskontoter leds också marknadsföringen och här finns 
också den svenska försäljningsabolaget. I Emmaboda, småland ligger företagets huvudfabrik, 
men tillverkning sker också i Tyskland, Argentina, Kina, Italien och Holland. 
 
I sortimentet finns bland annat dränkbara pumpar till avloppsvatten, halv-stationärt 
installerade i brunnar. Dessa hissas idag ned till tryckanslutning, med ett gejdringssystem 
bestående av två gejdrör. Detta kallar W&WW för P-installation. Konkurrerande företag har 
andra lösningar eller liknade W&WWs gejdringssystem. Syftet med ett gejdringssystem är att 
leda pumpen vid nedsänkning, så att den dockar med dess tryckanslutning. Systemet ska även 
kunna hissa upp pumpen på ett tillförlitligt sätt. 

1.2 Problemdefinition 

Det nuvarande gejdringssystemet har funnits i cirka 50 år och ska undersökas om det kan 
uppdateras. Detta på grund av att det är en kostsam installation att använda långa gejdrör i 
syrafast stål samt att rören är svårhanterliga vid transport samt lagring. Uppgiften är att ta 
fram ett nytt bättre gejdringssystem eller att förbättra nuvarande så den totala kostnaden blir 
lägre. Vid nytt koncepts framtagning är det huvudsakliga problemet hur gejdringssystemet ska 
kunna leda pumpen till rätt position. 

1.3 Mål 

Målet med detta projekt är att: 

 Jämföra ITT W&WWs gejdringssystem med konkurrenternas, gällande teknisk lösning, 

logistik, kostnad samt eventuellt andra viktiga faktorer 

 Ta fram en kravspecifikation för ett gejdringssystem åt ITT W&WW  

 Utforma ett koncept på ett gejdringssystem som kan ligga till grund för en eventuell 

fortsatt utveckling enligt kravspecifikationen 

 Om vi finner att vårt nya koncept är bättre än nuvarande ska en prototyp och en CAD-

modell av denna framställas 
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 Utföra tester på prototypen i labbmiljö  

 Sammanfatta arbetet med en rapport och presentation 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet kommer inte att innefatta: 

 Behandling av lyftutrustning såsom telfer, mobilkran etc. Däremot kan lyftredskap som 

utnyttjar t.ex. gejdrören beaktas 

 Andra pumpar än ”small range” pumpar 

 Tester med andra pumpar än 3102 

 Sumpar som består av andra material än glasfiberarmerad esterplast/betong samt annan 

utformning än cirkulära sumpar 

 Tillverkning av fullt fungerande prototyp  

 Stationer med annat antal pumpar än två stycken  

 Andra pumpstationer än svenska 

 Hur greppningen sker, mellan pump och kopplingsfot, utan endast hur pumpen ska ledas 

till rätt position  

 Andra konkurrenters lösningar än ABS, KSB, Grundfos samt Wilo 

 Andra logistikaktivteter än paketering och transporter som beaktas översiktligt 

1.5 Projektets omfattning 

Projektet ska pågå under en tio veckors period med 40 timmars arbete per vecka, vilket 
motsvarar 15 högskolepoäng. 

1.6 Lösningsmetoder 

För att nå uppsatta mål används följande metoder: 

 Brainstorming för konceptgenerering 

 Pughs matris används för att göra urval av vilket koncept som ska arbetas vidare med  

 Informationssökning från internet, facklitteratur, rapporter, fältstudier och andra relevanta 

källor 

 Intervjuer med personal från ITT W&WW  

 Modellbygge används för att genomföra tester av koncept CAD för modellering samt 

FEM-analys  
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1.7 Förväntat resultat 

De koncept som har genererats fram under projektet gång hoppas kunna ge inspiration till 
framtida arbeten. En kravspecifikation skall ha framtagits som kan användas vid senare 
projekt inom gejdringssystemet. Även mer fakta om konkurrenternas gejdringssystem ska 
finnas tillgängligt efter arbetet. Resultatet kommer att finnas i en rapport med en 
sammanställning av projektets arbete. 
 

1.8 Kravspecifikation 

Produktionskrav 

 Skall vara anpassad till maskinell tillverkning 

Marknadskrav 

 Skall inte uppstå gnistor vid gejdring 

 Skall vara jordad 

Gränssnittkrav 

 Skall passa även de befintliga pumpstationerna 

 Skall kunna tillämpas på sumpar med ett djup på max 20 meter 

Funktionskrav 

 Vid nedsänkning/upptagning skall det inte finnas risk för personskador 

 Vid nedsänkning skall gejdringssystemet styra ner till foten med samma tillförlitlighet 

Materialkrav 

 Material med minst lika lång hållbarhet som det nuvarande gejdringssystemet med 

avseende på korrosion och allmän mekanisk nötning 

 Materialen ska inte vara svartlistade och grålistade bör undvikas 

 Skall tåla vätska med pH-värde mellan 5,5–14 

Service- och underhållskrav 

 Skall kunna ersättas med reservdelar 

 Skall kunna rengöras från avlagring 

Miljökrav 

 Skall kunna återvinnas 

Dokumentationskrav 

 CAD-modeller samt ritningar i Pro/Engineer format 
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Kostnadskrav 

 Vinsten för ITT W&WW skall bli större än vid nuvarande system  

 Skall vara billigare i totalkostnad; d.v.s. summa av: 

o Logistik 
o Produktkostnad 
o Installationskostnad 
o Servicekostnad 

Designkrav 

 Gejdringssystemet skall kännas igen att det är från ITT W&WW 

Hållbarhetskrav 

 Om gejdringssystemet är stationärt, bör livslängden vara mellan 20-50 år 

Arbetsmiljökrav 

 Skall uppfylla svenska arbetsmiljöverkets krav 

1.9 Önskemål på gejdringssystem 

 Att det bör finnas möjlighet att paketera med andra tillbehör (kopplingsfot etc.) vid 

transport till pumpstation 

 Att den fungera på ett sätt så att användaren kan ta för givet att pumpen blir rätt 

positionerad vid varje nedsänkning(lägg till) 

 Att den är utformad så att ingen bruksanvisning behövs vid användning 

 Att elkabeln är integrera i systemet, så att det inte lagras smuts på kabeln 

 Att minska på vikten på systemet så att totalvikten för en frakt minimeras alternativt att 

fler produkter ryms i en frakt 

 Att den har en integrerad lyftfunktion av pump  

 Att använda standardkomponenter i största möjliga mån 

 Att svetsförband av gejdringssystemet under vattenytan bör undvikas 

 Att den sänker ned pumpen till rätt position vid varje nedsänkning(ta bort) 

 Att allt fungerar efter första installationen 

 Att systemet inte bör vara instabilt 

 Att den utformas så att den lättare kan hanteras än dagens system vid transporter och 

lagring 

 Att smuts på systemet inte bör hindra pumpen från att hissas upp 

 Att den inte bör fungera sämre än nuvarande system 
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1.10  P-installation 

P-installation innebär att pumpen är halvpermanent installerad på tryckanslutningen, i en våt 
omgivning. Tryckanslutningen är permanent samtidigt som pumpen är sänk- och lyftbar utan 
att någon behöver gå ned i sumpen. Med hjälp av gejdrören leds pumpen till rätt position. Där 
är den inte fastskruvad på kopplingsfoten utan hänger fritt. Pumpen kilas fast med hjälp av 
glidskon och pumpens egentyngd skapar ett moment som gör att det bildas en tryckanslutning 
mellan pump och kopplingsfot. P-installation är den vanligaste formen av installation. 

 

1.11  ”Small range pumps” 

ITT W&WW´s ”Small range pumps” innefattar 13 stycken olika pumpar med försäljnings 
kod 3045-3127 1. Dessa har vikter mellan ca 28-162 kg med utsug från DN 50 till DN 150. 
Gejdringssystemet till ”small range pumps” använder sig av ¾ tum samt 2-tums gejdrör som 
styrskenor med en maximal nedsänkningshöjd på 20 meter. I standardutförande är pumpen 
anpassad för vätsketemperatur på max 40ºC med ett  pH värdet mellan 5,5 – 14. Den 
maximala densiteten på vätskan får vara högst 1100 kg/m3. Effekten på pumparna är mellan 
1,2 - 5,9 kW 2 3. 
 
  

                                                 
 
1 Stefan Danilsson, Project Manager, ITT Wastewater & Water 
2 ITT Wastewater & Water Produktbroschyr: Teknisk specification Dränkbar pump D 3045, 50 Hz, 2010-06 
3 ITT Wastewater & Water Produktbroschyr: Teknisk specification W&WW N 3127, 50 Hz, 2009-06 

Figur 1-1.10 P-installation



6 
 
 

 
  



 7 
 

2 Analys av ITT W&WWs gejdringssystem 

2.1 Nuvarande gejdringssystem 

Dagens gejdringssystem består av två parallella vertikala rör som styrskenor. Dessa sitter med 
hjälp av sin egen tyngd på kopplingsfotens torn som är placerade på dess överdel 4. Beroende 
på sumpens djup så kan det krävas flera seriekopplade rör som hålls samman med mellanfäs-
ten eller skarvrör. Längst upp sitter ett toppfäste. En gejdsko sitter på pumpen som hissas ned 
med hjälp av en kätting som hänger på en telfer. Glidskon glider mellan/runt gejdrören och 
därmed styr ned pumpen till kopplingsfoten. Under nedsänkningen hänger pumpen med en 
vinkel för att gejdskons klack ska träffas mot kopplingsfotens klack för att hamna i rätt posi-
tion 5. 

                                                 
 
4 Anders Göras, Product Designer, ITT Water & Wastewater 
5 Bengt Södergård, Product Designer, ITT Water & Wastewater 

Fifur 2.1a Top-sump med p-installation Figur 2.1b P-installation 

Figur 2.1c Översiktsbild på tryckanslutning 
ITT W&WW  
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2.2 Gejdrör 

Dagens rör är 3 m eller 6 meter långa med diameter storlekar som ¾ eller 2-tums rörgänga. På 
storleken 2-tum används tre storlekar (54,0 x 2, 60,0 x 2, 60,0 x 3.65) (diameter x tjocklek på 
vägg). Materialet på rören är; syrafast stål, rostfritt stål eller galvaniserad stål 6. Galvaniserat 
stål används förr men kan finnas kvar på dagens stationer i bruk där de inte behövts bytas ut 
ännu. Syrafast stål installeras i dag vid nya stationer då den har högre korrosionsbeständighet 
än galvaniserat stål 7. 

2.3 Gejdsko 

Det finns fem stycken olika gejdskor som passar till ”small range pumps”. Dessa skiljer sig åt 
genom att de kan vara: vridna, till olika storlekar på rör eller till äldre och nyare 
pumpmodeller. Alla som tillverkas idag är i gjutjärn och ytbehandlas med vattenburen primer 
och sedan sker målningen med en grå 2-komponentslack av epoxi typ 8. 

2.3.1 Omslutande gejdsko 

Sett från ovan har glidskon en form som är brett och kort U med gaffelformade skänklar 
vända mot varandra av på toppen av U:et. Dessa skänklar omsluter rören men inte helt (se Figur 

2.3.1). Ett glapp finns mellan skänklarna för att gejdskon ska kunna passera fästen som håller 
upp rören. Gejdskon är gjuten tillsammans med pumphuset och används för de mindre ”small 
range” pumpar som använder ¾ tum gejdrör 9. 

2.3.2 T-gejdsko 

Den har en rektangulär stomme, sett ovanifrån. På dess ena ände är den urgröpt på 
långsidorna mot varandra så att det bildas en T-form (se Figur 2.3.2). Vid gejdring är T:ets 
stomme mellan gejdrören (se figur 2.1.1). Den vanligaste gejdskon som används har 4 hål på 
den rektangulära stommens nedre del och fästs över pumphusets fläns. T-gejdskon används 
för de större ”small range” pumpar som använder 2-tums gejdrör 10. 
 

                                                 
 
6 ITT Water & Wastewater intranät, http://group.ittwww.com/2847554.asp, (2011-06-02) 
7 Bengt Södergård Product Designer, ITT Water & Wastewater 
8 ITT Water & Wastewater Produktbroschyr: Teknisk specifikation W&WW N 3127, 50 Hz, 2009-06 
9 Göran Bruske, Product Manager Pump station, ITT Water & Wastewater 
10 Ibid 

Figur 2.3.1 Omslutande gejdsko Figur 2.3.2 T-gejdsko
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2.4 Fästen 

2.4.1 Toppfäste 

Till ¾ tum rör används ett stansad samt bokad toppfäste tillverkat av syrafast stål (se figur 
2.4.1a). Den är fäst i väggen med expanderbult. Gejdrören ansluts mot fästets konformade 
delar. När rören är monterade på fästet, glappar det lite mellan dem. Inköpspriset är X kr 11.  
 
Gejdrören med storlek 2-tum använder ett fäste enligt figur 2.4.1b. Fästet består av syrafast- 
eller galvaniserad stålplåt 12 som bockas. Den fästs i väggen med expanderbultar. Fästet har 
två gummiexpandrar på undersidan som rören ansluts mot. Priset på detta fäste är X kr/st.  
 

 
 
 
 
 

2.4.2 Mellanfäste 

Mellanfästen finns i flera lokal varianter hos återförsäljarna till ITT WW & W 
gejdringssystem 13. Figur 2.4.2a visar ett fäste som kan användas både som topp- och 
mellanfäste. Den fästs i väggen med expanderbultar. Funktionen är densamma som toppfäste 
för 2-tumsrör med skillnaden att den har en konformad överdel där rören ansluts. Det finns 
även skarvrör som används till 2-tumsrör (se figur 2.4.2b) och mellanfäste som ansluter mot 
rör (se figur 2.4.2c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
 
11 Tobias Engström, Inköp,  ITT Water & Wastewater 
12 Ibid 
13 Anders Göras, Product Designer, ITT Water & Wastewater 

Figur 2.4.1b Toppfäste för 2-tum rör Figur 2.4.1a Toppfäste 3/4 tum rör 

2.4.2a Topp- alt. mellanfäste 2.4.2b Skarvrör 2-tumsrör 

2.4.2c Mellanfäste som fäster mot rör
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2.4.3 Nedre fästet 

Fästet består av två torn som sticker upp ur kopplingsfotens överdel (se bild 2.4.3). På vardera 
tornen sätts gejdrören som förblir stationära tack vare deras 
egentyngd. Detta uppstår för att tornen är konformade. Formarna på 
tornen kan variera beroende på kopplingsfot. Det förekommer även 
att det finns dubbla uppsättningar torn bland vissa kopplingsfötter 
för att kunna anpassa till olika dimensioner av rör. Även en-torniga 
kan ha fler sorters rör beroende på storleken av tornet, på grund av 

dess konform. Till ”small range” pumpar använts totalt elva stycken 
olika kopplingsfötter 14.  

2.5 Transport och lagring av gejdringssystem 

Rören köps in och levereras av företaget Thyssen till lagret i Emmaboda och Metz 
(Frankrike). Priset på transporterna ut till kund beror på destination, vikt och volym. Om 
transport sker per båt sker debitering för vikt på minimum 1000 kg. Laster på under 1000 kg 
transporteras per flyg. Små frakter som går som styckegods är inte tillräckliga för att fylla en 
container (Less than Container Load (LCL)). Transport sker då tillsammans med annat gods 
som ska till samma destination. 
 
Sammanplockning av varor till kund sker på pall vilket gör att rör inte får plats då de kräver 
större utrymme än en pall. Order av rör kommer i packen där ett pack är minsta storlek på en 
order. 3-metersrör har ett pack på 24 stycken och orderstorlek är 48 rör medans 6-metersrör 
har packstorlek 30 och orderstorlek 90 stycken rör. Leveranser sker två gånger i veckan 15. 
 
W&WWs lagring av artiklar sker i Emmaboda (där även tillverkning sker) och Metz. Metz är 
lagret som förser Central- och Västeuropas försäljningsled med produkter, medan Emmaboda 
förser resten av världen. Båda lagren har samma sortiment, men med den skillnaden att man 
lagerför efter hur stor statistisk efterfrågan det varit på artiklar. Vad berör lagring av 3- och 6-
metersrör sker det utomhus 16. 

2.6 Äldre förslag på gejdringssystem med vajer(Undersökning av 

vad som har gjorts) 

ITT W&WW har tidigare (någon gång under år 1960) haft ett förslag på att använda en vajer 
som styrskena på ett gejdringssystem. Men av oklara själ valdes det att inte gå vidare med 
konceptet. 
Detta gejdringssystem är uppbyggt på att vajern sitter på toppen av sumpen och löper ned till 
kopplingsfoten. Där görs en ögla av vajern runt utloppsledningens horisontella del så att det 
blidas två slingor av vajern, på slutet av styrskenan. Kopplingsfoten har ingjutna öppna spår 
för att placera slingorna i rätt läge. I betraktelse mitt framför tryckanslutningen är vajern 
format som ett upp och nedvänt Y (se figur 2.6.0). 
 

                                                 
 
14 JS, SB, RB, December 2009 , “Stationary discharge Connections” (Internt dokument) 
15Arnaud Bettembourg, Procurement Department, ITT Water & Wastewater SDC, Rue Marcel Dassault, 57365-
Ennery). 
16 Gullbritt Svensson, ITT W&WW 

2.4.3 Kopplingsfot med 
dubbel uppsättninngav 
torn(passar 2- och 3 tumsrör)
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Toppfästet består av en vinklad hylsa samt en spännanordning. Vajerns översta ände löper 
igenom hylsan till spännanordningen. Hylsan åstadkommer då att vajern är 90 grader vinklad 
från vertikala ledet. 
 
Glidskon innefattar två gaffelformade skänklar 
förskjutna ett stycke från varandra i vertikalled samt en 
klack som används för greppning. Skänklarna är vända 
mot varandra samt något överlappade i horisontell led. 
Vid betraktelse ovanifrån bildar de tillsammans en 
sluten ring. Via att skänklarna är förskjutna i vertikala 
led samt att vajerns övre del är vinklad från vertikala led 
införs vajern enkelt in mellan dem. Detta sker genom att 
pumpen förs horisontell led mot vajern på en sådan nivå 
att den övre skänkeln kommer att befinna sig ovanför 
vajerns av vinklande del, medan den andra förs in under 
denna del. När pumpen förs ned vertikalt kommer 
vajern att inneslutas av de två skänklarna och därmed 
kan inte glidskon kunna kopplas ut förutom längst upp. 
 
Under början av nedsänkningen styr vajern ned pumpen 
med relativt stort spel i förehållande till vajern. När 
pumpen har åkt till den nivån av öglans början, styr 
slingorna in successivt glidskon till ett bestämt 
vinkelläge, lämplig för anslutning. 
  
Istället för en ögla på slutet finns möjlighet att använda 
en plåt med triangelform där dess spets är fäst i linan 
och med basen mot tryckanslutningen. Däremot är 
öglan enklaste from på gejdringens nedre del. 
Väsentligt är att övergången mellan linan och den bredare avslutningen, öglan eller plåten, 
sker successivt för att medge en mjuk instyrning 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
 
17 Patentbeskrivning på gejdvajerssystem, Bengt Södergårds Patent perm, Product Designer, ITT Water & 
Wastewater. 

Figur 2.6.0 Gejdringssystem med vajer 



12 
 
 

  



 13 
 

3 Konkurrenters gejdringssystem 
I urvalet av vilka av konkurrerande företags gejdringssystem som skulle jämföras med 
W&WW´s system rekommenderades några system som de hade information om. Detta 
material som samlat in finns i rapporten med en översiktstabell med bilder i Appendix. I 
jämförelse har det utgåtts från konkurrerande gejdringssystem som används för pumpar med 
en vikt som motsvarar vikten på W&WWs ”small range pumps”.  
 
I översiktstabellen har det gjorts en prisjämförelse där vi tittat på skillnad i pris för gejdleden 
(rören) mellan de olika konkurrerande systemen. Detta pris har uttrycktes i procentform av 
vad W&WWs system med 2-tumsrör kostar. Tabellen innehåller även en teknisk 
sammanställning av hur de olika delarna av gejdsystemet ser ut samt för- och nackdelar av 
systemen. 

3.1 ABS 

ABS använder 1 rör vid gejdring av pump som ser ut 
på följande sätt. Röret sitter fast i botten mot 
kopplingsfotens torn som sitter placerat över 
pumpanslutningen. Den övre delen av röret är 
ansluten mot ett övre fäste med ett kryssformat torn 
som förs in i röret (se figur 3.1a). Det övre fästet är av 

rostfritt stål och gjutet i en h-formad profil. Ett rakt 
stag sitter i rät vinkel på metallbrickan. Ytterst på 
staget sitter ovan nämnda torn. 
 
Kopplingsfoten har en styrskena på baksidan av tornet som 
hjälper till att föra gejdklon i rätt läge (se figur 3.1b). Pump 
med DN65 anslutning väger 42 kg och har gejdrör med 
måttet 42,4 x 2,0 mm (D x t) 18. För pumpar upp till 149 kg 
gäller gejdrörsmåtten 60,3 x 2,0 (D x t), upp till DN150 19.  
 
Gejdskon packas tillsammans med kopplingsfot 20. 
Fördelar: 

 Hantering vid transport och lagring är lättare jämfört 

med två rör. 

 Ett rör leder till lägre produktkostnad och lättare 

installation. 

Nackdelar: 

 Sämre ledförmåga än två rör då pumpen kan rotera runt gejdröret 

 Ett ensamt rör är utsatt för mer nötning 

                                                 
 
18 ABS hemsida, pumpserie AS 0530 - 0631, 
http://www.absgroup.se/productDetails.asp?iProductId=3&iAreaID=2295 
19 ABS hemsida, pumpserie AFP, http://www.absgroup.se/productDetails.asp?iProductId=1&iAreaID=2295 
20 Stefan Ramström, Project Manager , ITT W&WW Water & Wastewater 

Figur 3-1a ABS övre gejdrörsfäste, Internt fotografi, 
fotograf Stefan Ramström

Figur 3.1b ABS kopplingsfot med DN 65 
anslutning, Internt fotografi, fotograf Stefan 
Ramström
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3.2 Grundfos 

Två stycken gejdrör bestående av rostfritt stål används som 
styrskenor 21. Dess diameter är antingen ¾ tum, 1 ½ tum eller 2 
tum 2223. Var och en är fästa på varsitt torn (se figur 3.2b) på 
kopplingsfotens ovandel. Tornet, som är fastgjutet på 
kopplingsfoten, har formen av en konisk liksidig fyrkantsprofil. 
Rörens egentyng ser till att de är fästa på tornen. Toppfästet är 
gjutet och är liksom tornen konformade med fyrkantprofil (se figur 
3.2d). Kopplingsfoten, gejdskon och övre fäste är av gjutjärn. 
 

Gejdskon (se figur 3.2c) liknar ITT W&WWs gejdsko med en T-
form som färdas mellan rören. Utöver T-formen har den på 
sidorna om rören två ytor som gör att glidskon har svårt att 
hoppa ur vid gejdring. Dessa ytor har även inverkan på 
greppningen. Gejdskons ände har geometrin som en fläns där 
pumpen skruvas fast. 
 
Vid beställning av komplett kopplingsfot följer övre 
gejdrörshållare, muttrar, skruvar, packningar, gejdsko och 
fotplatta med i förpackningen 24. 
Fördelar: 

 Svårare för glidskon att hoppa ut från gejdrören jämfört med ITT:s W&WWs glidsko. 

Nackdelar: 

 Större sannolikhet att glidskon fastnar på grund av föroreningar på rören, eftersom fler 

ytor kommer i kontakt med rören. 

 

 

 

  

                                                 
 
21 Grundfos Produktbrochyr, ”Grundfos prefabricerade pumpstationer”, Grundfos spillvatten, 16 november 2005, 
s.5.  (Produktbroschyr) 
22 Grundfos Produktbrochyr, “Installation and operating instruction SE1 50, 80, 100 SEV 65, 80, 100 ”, 
GRUNDFOS INSTRUCTIONS, s.706-707 
23 Grundfos Produktbrochyr, “Installation and operating instruction DP 10, 0.9-2.6 kW, EF 30, 0.6-1.5 kW”, 
GRUNDFOS INSTRUCTIONS, s.504-505  
24 Grundfos Produktbrochyr,  ”Grundfos Dränkbara spillvattenpumpar 0,6-2,6 kW”, GRUNDFOS 
SPILLVATTEN,17 juni 2005, s.20  

Figur 3-2a Grundfos Kopplingsfot med 
gejdsko, Internt fotografi, fotograf Stefan 
Ramström 

Figur 3.2b Grundfoskopplingsfotstorn 
Kopplingsfotens torn, Internt fotografi, 
fotograf Stefan Ramström 

Figur 3.2d Grundfos gejdrörsfäste, 
Internt fotografi, fotograf Stefan 
Ramström 

Figur 3.2c Grundfos gejdsko, 
Internt fotografi, fotograf Stefan 
Ramström 
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3.3 KSB 

KSB har tre olika gejdringssystem där gejdrör och gejdvajer har granskats. Det system som 
inte har granskats består av två stycken byglar som går från tryckanslutningen upp till toppen 
av sumpen 25. De resterande redovisas nedan. KSB använder samma toppfäste och 
kopplingsfot till systemen för gejdrör och gejdvajer. 

3.3.1 Gejdrör 

Styrskenan i gejdringssystemet består av ett rör som är fast 
förankrad av sin egen tyngd på ett torn som är ingjutet på 
kopplingsfotens övre sida (se figur 3.3.1a). Diameter på röret är 
33,7x3.2 mm (1”) eller 60,3 x 3.6 mm (2”) beroende på 
pumpens storlek 26. Detta torn har på vissa kopplingsfötter (bl.a. 
DN80 och DN100) en form som en I-balk och andra (bl.a. 
DN60) har formen som ett runt rör med genomgående hål 27. 
Toppfäste består av stansad samt bockad plåt utformat till att 

både kunna användas till 1- och 2-tums rör (se figur 3.3.1d)28. 
Den används även vid KSB:s gejdvajerkonstruktion som 
toppfäste med ytterligare tillbehör. Gejdskon består av gjutjärn 
och löper ej helt runt gejdröret, den har ett gap för att kunna 
passera förbi fästet (se bild 3.3.1c). 
 
Gejdrören levereras inte av KSB, vilket innebär att kunden får 
välja lämpligt rörmaterial till gejdsystemet eller enligt maskin 
manualens anvisningar 29. Vid monteringsdjup över sex meter 
kan leveransomfattningen innehålla konsoler som mittstöd för 
styrrören. Konsolerna fungerar även som distanshållare mellan 
de båda styrrören. 
 
Gejdrör används till pumpstationer med tryckanslutningar vilka 
inloppsdiameter är DN 40-150 samt DN 200-700 30. 
 

Fördelar: 

 Samma toppfäste som vid användning av vajer 
 Toppfästet passar både 1- och 2-tumsrör 
 Billigare än vid användning av två stycken rör 
 KSB levererar inte rör, därför slipper de hantering av 

transporter samt lagring 
 
 

                                                 
 
25 KSB Produktbroschyr: ”Driftsföreskrift 2563.81/3-55 Amarex® N” , 10 november 2004, s.7 
26 KSB Produktbroschyr: ”Driftsföreskrift 2563.81/3-55 Amarex® N” , 10 november 2004, s.16 
27 Internt fotografi, Fotograf Stefan Ramström 
28 KSB Produktbroschyr: ”Driftsföreskrift 2563.81/3-55 Amarex® N” , 10 november 2004, s.16 
29 Ibid. 
30 KSB Produktbroschyr: ” Drifts-/monteringsanvisning Dränkbar pump Amarex KRT” 1 september 2010, s.25 

Figur 3.3.1a KSB kopplingsfot för 
DN60,Internt fotografi, fotograf Stefan 
Ramström 

Figur 3.3.1b KSB Översiktsbild av kopplingfot 
med gejdsko för rör, Internt fotografi, fotograf 
Stefan Ramström 

Figur 3.3.1c KSB gejdsko för rör, Internt 
fotografi, fotograf Stefan Ramström 

Figur 3.3.1d KSB Övre gejdrörsfäste 
bestående av en konsol, Internt 
fotografi, fotograf Stefan Ramström 
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Nackdelar: 
 Risk att pumpen roterar runt styrskenan. 
 Gejdvajer följer alltid med i beställningskitt av kopplingsfot, glidsko mm. 

3.3.2 Gejdvajer 

En vajer med diameter 5 mm, bestående av rostfritt stål, används som styrskena 31. Den går 
igenom ett hål på kopplingsfoten, som är placerad under inloppet (se figur 3.3.1a). Båda 
ändarna av vajern löper upp från varsin sida av kopplingsfoten och sträcker sig upp till 
sumpens topp (se figur 3.3.2a). 
 
Vid toppen är den fastspänt i toppfästet som består av konsol, klämbygel, gängstång, muttrar 
samt spännbygel (se figur 3.3.2b). Vajerns ändar spänds fast på klämbygeln med hjälp av 
spännbyglarna. På klämbygeln sitter gängstången som fästs på konsolen genom att skruvas 
fast med en mutter. Konsolen är fastsatt på sumpens vägg. För att spänna vajern så drar man 
åt muttern. För att hålla vajern stabil används fästen mellan vajrarna (finns ej med på 
figur).Gejdskon är formad så dess gaffelformade skänklar, som är vända mot varandra, sveper 
om varsin slinga av vajern (se figur 3.3.2c). Materialet består av gjutjärn och gejdskon 
monteras fast på pumphusets fläns. Vid transport ingår vajer, kopplingsfot, gejdsko, kedja 
samt andra fästanorningar. Gejdvajer används till tryckanslutningar med DN 50, 80, 100, 150, 
200, 250, 300 32. 
 
 
 
 

 
  

                                                 
 
31 KSB Produktbroschyr: ”Driftsföreskrift 2563.81/3-55 Amarex® N” , 10 november 2004, s.6 
32 KSB Produktbroschyr: ” Drifts-/monteringsanvisning Dränkbar pump Amarex KRT” 1 september 2010, s.25 

Figur 3.3.2c KSB Gejdvajersko, Internt fotografi, 
fotograf Stefan Ramström 

Figur 3.3.2d KSB kopplingsfot med gejdsko, 
Internt fotografi, fotograf Stefan Ramström 

Figur 3.3.2b KSB övre gejdvajerfäst, 
Internt fotografi, fotograf Stefan 
Ramström 

Figur 3.3.2a KSB gejdvarjersystem 
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Fördelar: 

 Snabb installation 

 Gejdvajer kan installeras med en vinkel på +/- 5º vertikalt om det önskas  

 Flexibel och pålitlig anpassning till olika installations djup 

 Likadan toppfäste ändvänds till KSB:s gejdringssystem med ett rör 

 Billigare än ett gejdrörs konstruktion 

 Hanteringen vid transport och lagring lätt jämfört med rör 

 Allt i ett, från en leverantör 

 
Nackdelar: 

 Vid byte av vajer måste man antingen gå ned under vatten eller tömma vattnet innan 
montering av ny vajer 

 Inte lika hållbar som rostfria gejdrör 

 Vid stora åtdragningar, dvs.hög spänning i vajer, finns risk att det övre fäste lossnar, böjs 
eller att vajern släpper från fästet 
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3.4 Robot 

Var inte för så länge sedan konkurrenter till ITT W&WW, tills 
det att de blev uppköpta år 2002 av ITT Water & Wastewater. 
Där av har deras system beaktas, eftersom deras produkter 
fortfarande finns kvar i pumpstationer. 
 
Två rör sitter förankrade i botten på ett gejdrörsfäste som har 
två stycken ihåliga konformade torn (se figur 3.4b) införda i 
rören. De övre ändarna av rören sitter anslutna mot ett fäste 
som har två kryssformade koniska torn som är införda i rören 
(se figur 3.4c). Både nedre och övre gejdrörsfästena är separata 
delar som är förankrade i sumpen. Materialet på 
delarna är av rostfritt stål och är tillverkade med 
precisionsgjutning 33. 
 
Kopplingsfoten har en avsmalning bakom 
pumpanslutningen för att ge plats för gejdrören (se figur 
3.4e). Gejdskon är utformad så att greppningen går in 
mellan rören (se figur 3.4d). Gejdskon packas tillsammans 
med kopplingsfoten, etc 34. 
 
Dimensionerna på rören är 42,4 x 3,2 mm för 
kopplingsfötter som har en tryckanslutning för DN65 
respektive 60,3 x 2,77 mm för kopplingsfötter med 
tryckanslutning för DN80 och DN100. 
 
Fördelar: 

 Ett separat fäste istället för att det är integrerat tillsammans med kopplingsfoten gör att det 
blir en enklare gjutgeometri. 

 Separata delar ger möjlighet att byta enstaka delar vid service 

Nackdelar: 

 Separat bottenfäste leder till flera artikelnummer som kräver extra gjutning 
  

                                                 
 
33 Muntlig referens, Project Manager, Stefan Ramström, ITT-W&WW 
34 ibid 

Figur 3.4a Robot Kopplingsfot med gejdsko 
DN65 

Figur 3.4b Robot nedre gejdrörsfäste 

Figur 3.4c Robot övre gejdrörsfäste 

Figur 3.4d Robot gejdsko DN65 Figur 3.4e Robot kopplingsfot DN65
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3.5 Wilo 

Två stycken rör är anslutna i botten på kopplingsfotens 
torn som är placerade över pumpanslutningen. Tornen 
har triangelform med spetsar som är avkapade och 
rundade (se figur 3.5a). Övre delen av rören är fästa 
med två stycken expanderande gummipluggar införda i 
rören som håller den på plats. Pluggarna är fästa mot en 
bockad stålplåt som i sin tur är fäst i sumpens vägg 
(3.5b). 
 
Gejdskon har en form som sveper runt rören men lämnar en 
glipa på baksidan (se figur 3.5c). Gejdskon packas 
tillsammans med kopplingsfoten, etc 35.  
 
Rör som används är 42,4 mm och används till pumpar som 
väger upp till 142 kg och har en utloppsdiameter som är upp 
till DN150 mm 36. Kunden bestämmer från var rören köps 37. 
 
Fördelar: 

 Vikten på rören är mindre än på motsvarande rör hos 
W&WW 

Nackdelar: 

 En klenare dimension på rören ger lägre hållfasthet 

 Dyrare inköp av rör ger en mer kostsam lösning än 

W&WWs 

 Endast en storlek på gejdrör kan anslutas på bottenfästet 

  

                                                 
 
35 Stefan Ramström, Project Manager, ITT W&WW 
36 Wilo onlinekatalog, pumpar EMU FA (standardvariant) 
37 Gert Hallgren, ITT W&WW 

Figur 3.5a WILO Kopplingsfot med gejdsko, 
Internt fotografi, fotograf Stefan Ramström

Figur 3.5c WILO gejdsko, Internt 
fotografi, fotograf Stefan Ramström

Figur 3.5b WILO övre gejdrörsfäste, Internt 
fotografi, fotograf Stefan Ramström 
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4 Framtagna Koncept 

4.1 Konceptet H-balken 

Konceptet har en h-balk som gejdled vilken är monterad vertikalt i sumpen mellan de två 
pumparna. Balken är monterad med stag mellan livet på balken och väggen i sumpens topp. 
Infästning av balken i botten sker med två vinkeljärn. 
 
Gejdskons placering på pumphuset är riktad mot balken vid nedsättning av pump i 
pumpstation. Gejdskons omsluter balken runt dess fläns genom att den har två motvända 
”gafflar”. 
 
Tanken kring konceptet är att de båda pumparna ska använda en gemensam gejdled. 
 
Fördelar: 

 Pumparna använder en gemensam gejdled 

Nackdelar: 

 Tyngden på balken gör en svårare hantering vid installation samt vid utbyte av delar vid 
service. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 4.1 Koncept H-balken 
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4.2 Konceptet Mobila korset 

Mobila korset är ett gejdringssystem bestående av en motorlåda som har två skjutbara stavar 
som ligger i kors genom lådan. Stavarna rör sig med hjälp av motoriska hjul som finns inne i 
motårlådan. Stavarna går att förlänga för att anpassas till olika stationsmått. Ytterst på var sida 
om stavarna finns, fjäderbelastade kulor som rullar och trycks längs väggen vid gejdring. På 
undersidan av motorlådan finns en krok, som vid nedsänkning håller pumpen i rätt läge och 
på elektronisk väg släpper pumpen när den är i rätt position. 
 
Vid nedsänkning av en pump går det till så att motorlådan fästs i sin övre del i telfern med en 
ögla. Därefter fäst pumpen på undersidan av motorlådan och sänks ner en bit i brunnen, 
varvid man matar in en koordinat där pumpen skall placeras. Motorlådan rör sig då till rätt 
position i sitt horisontella plan och kan sänkas ner. När pumpen är på plats släpper motorlådan 
på kopplingsfoten släpper motorlådan taget om pumpen elektroniskt. Vid upptagning av 
pumpen vet servicepersonen dess läge eftersom varje pump är utplacerad med koordinater. 
Gejdringssystemet har bra känslighet för positionering. När koordinaten matas in i maskinen 
så positionerar den automatiskt in sig själv för upptagning. 
 

 
Figur 4.2a Mobila korset 

 

 
Figur 4.2b Koncept Mobila korset 
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Fördelar: 

 Är ett gejdringssystem som kan användas till flera stationer 

 Lätt att frakta vid inköp 

 Lätt att anpassas till olika stationsmått 

Nackdelar: 

 Den är dyr att investera i vid få stationer 

 Den avancerade konstruktionen med motorer gör att den lättare går sönder 

 Den är otymplig att frakta runt vid service 
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4.3 Konceptet Mobila rör 

Konceptet består av till exempel två stycken 3-meters rör som förflyttas i sumpen, där av 
namnet Mobila rör. Fästen med ihåligheter placerade på sumpens vägg samt på avloppsröret 
så att dess hål är centriska gentemot varandra. Genom dessa hål löper gejdrören parallellt 
genom att sänkas ned med en lina som är fäst på rörens övre del. 
 
Nedsänkning av pumpen går till så att de mobila rören är i topp läge hos sumpen och 
gejdskon, som är oförändrad, skjuts in mellan rören. Pumpen sänks ned till rörens nedre del 
och då hissas rören ner så att rörets nedre del går igenom nästa fäste. Pumpen hissas ned 
ytterligare till den når slutet av rören och då sänks rören vidare ned till nästa fäste. Detta 
fortsätter tills det att rören samt pumpen kommer längst ned, där de kommer i kontakt med 
korta rörstubbar som sitter fast på kopplingsfotens torn. Pumpen greppar fast på 
tryckanslutningen samtidigt som gejdskon är mellan rörstubbarna. De mobila rören hissas 
därefter upp till ursprungsläget för minska korrosionen som de utsättas för i avloppsvatten. 
 
Eftersom hålen på fästena är fasade underlättas det för rören att passera igenom. Materialet på 
rören behöver inte vara lika tåliga mot korrosion som syrafast stål eftersom de inte utsätts för 
en korroderande miljö någon lång tid. 
 

 
Figur 4.3 Koncept Mobila rör
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Fördelar: 

 Lägre kostnad än nuvarande gejdringssystem 

 Rören utsätts inte för stark korroderande vätska under en längre tid 

 Hantering vid lagring samt transport är lättare 

 Lätt att applicera på dagens pumpstationer 

 Går att tillämpa på andra sorter av sumpar oberoende antal pumpar 

Nackdelar: 

 Nedsänkning/upptagning av mobila rör medför mer kringarbete vid hantering av pump till 
och från tryckanslutning 

 Mer rörliga delar leder till att den inte är lika pålitlig 
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4.4 Koncept Tratten 

Koncept Tratten består av två stycken 2-metersrör som sitter fast på kopplingsfoten precis 
som dagens gejdringssystem. Ett fäste förankrar rören för att hålla dem i upprätt läge. Längst 
upp på rören sitter en tratt. Gejdskon ser ut W&WW sko förutom att den har en pinne vid T-
stommen som är nedåtriktad. Nedsänkning av pumpen börjar med att den hissas ned i brunner 
tills den att den kommer till samma nivå som tratten. Där träffar gejdskons nedåtriktadepinne 
tratten som kommer styra in gejdskon mellan rören. Till sist åker pumpen ned mellan de 
uppstickande rören och greppar an mot kopplingsfoten på samma sätt som W&WWs 
nuvarande system. Vid sänkning finns en extra vajer kopplad till gejdskon för att hjälpa till så 
att pumpen inte roterar. Vajern ser till att pinnen träffar i tratten. 
 
Mellan gejdrören finns en flexibel bricka där en lina är monterad. Denna lina har en boj på 
andra änden som flyter på avloppsvattnet. När gejdskon glider ned mellan gejdrören trycks 
brickan ned samtidigt, därmed åker bojen ned under vattenytan. Dess funktion är att få 
bekräftelse att glidskon har hamnat mellan gejdrören om tratten ligger under ytan. 
 

Figur 4.4 Koncept Tratten 
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Fördelar: 

 Billigare än dagens gejdringssystem 

 Lättare att hantera vid transport och lagring 

 Inga stora förändringar, därmed lätt att applicera på dagens pumpstationer 

 Går att tillämpa på andra sorter av sumpar oberoende av antal pumpar 

Nackdelar: 

 Inte lika pålitlig som nuvarande system, eftersom pumpen hissas ned fritt hängande i 
brunnen 

 Tratten är inte en standard del 
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4.5 Koncept Vajer  

Konceptet bygger på två vajrar som sitter på samma ställe som gejdrören sitter på W&WW´s 
system. Vajrarna fästs i botten mot kopplingsfoten med hjälp av två stycken korta rör med 
koniska ändar. Vajrarna har koniska ändar som låses fast i rörens koniska ändar. Rören hålls 
på plats på tornen med en lång sprint. Sprinten stoppas igenom ett vertikalt borrat hål i båda 
tornen och rören. Därigenom hindras rören att flytta på sig. Vajrarna ansluts längst upp i 
brunnen på övre fästet. Detta sker med gängade termineringar av vajerändarna som fästs med 
skruv på ovansidan av ett borrat hål i fästet. 
 
Vid djupare installationer än åtta meter används ett mellanfäste för att undvika långa vajrar. 
Fästena är utformade som dagens 2-tumsfästen men med den skillnaden att där fästet har 
anslutning för rör med gummiexpander, skall det vara hål för genomdragning av vajer.  
 
Gejdskon behöver formas om från dagens 2-tumssko till att passa vajer samt till nedersta 
rördelarna. Systemet är bakåtkompatibelt med dagens system med små modifieringar av 
nuvarande fäste samt borrning av nuvarande kopplingsfots torn för sprint. Materialet skiljer 
sig inte från dagens system då vajrarna har samma kvalité av rostfritt stål samt att 
kopplingsfot och fäste har samma material som tidigare. Materialets påverkan på miljön är 
troligtvis oförändrad.  
 
Reservdelar ska finnas tillgängliga och eftersom de tar mindre plats att lagra och är lättare att 
hantera, ger det låga lagringskostnader. Systemet är enkelt att underhålla, då det är lätt att 
plocka isär. Jordning av systemet skall göras med en direkt koppling från vajerfästet till jord. 
Vid betänkande av hållbarhet hos systemet, bör man inte spänna en vajer till högre spänning 
än en tredjedel av dess brottkraft 38. Livslängden är beroende av avloppets grad av renhet och 
kan inte avgöras utan inspektion av vajrarna. Om vajrarna t.ex. efter ett år inte visar något 
tecken på utmattning/förslitning av korrosion eller mekanisk påverkan, är det en indikation på 
lång hållbarhet och kräver inte så täta intervaller vid uppföljande kontroller.  

 
Figur 4.5 Koncept Vajer 

                                                 
 
38 CERTEX Svenska AB, Stockholm (Försäljningsavdelningen) 
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Fördelar 

 Inköp av vajer är en låg utgift 

 Lätt att hantera vid frakt och installation 

Nackdelar 

 Hållbarheten är sämre jämfört med dagens system av rör 

 Kräver inspektion gällande förslitningar och korrosion  
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4.6 Koncept Väggtratt  

Längs med sumpens vägg finns det fyra stycken styrskenor där två stycken bildar ett par och 
tvärsöver dem i samma höjd, finns det andra paret. Ett par bildar tillsammans en trattgeometri, 
sett från en punkt i vertikala planet samt från sidan av kopplingsfoten.  
 
Ett styrrör med ett tvärgående hål sätts på handtaget på pumpen och hålls fast med hjälp av ett 
fäste som sitter på handtaget. Därefter monteras kättingen på pumpens handtag. Handtaget 
lossnar från styrröret när den utsätts för en viss kraft. Styrröret går tvärsöver sumpen och då 
pumpen sänks ned styrs röret av styrskenorna så att pumpen blir rättvänd mot 
tryckanslutningen. 
 
Vid nedsänkningen av pumpen kommer styrröret glida mot styrskenorna och stanna vid 
stoppet (se figur 4.6). I detta läge sitter gejdskon mellan gejdrören. När styrröret fastnar vid 
stoppet medför det att pumpens tyngd ligger på röret. Fästet på pumpens handtag släpper 
därmed från styrröret. Gejdning av pumpen sker sedan som dagens system på W&WW. 
 
För nedsänkning av nästa pump hissas styrröret upp av en vajer som är fäst på mitten. 
Därefter upprepas samma procedur igen för nedsänkning av nästa pump. 
 
Vid upptagning hissas pumpen upp med hjälp av kättingen.  
 

Figur 4.6 Koncept Väggtratt
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Fördelar: 

 Lägre kostnad än nuvarande gejdringssystem. 

 Lättare att transportera samt lagra. 

 
Nackdelar: 

 Ytterligare hantering vid nedsänkning. 

 Styrskenorna måste anpassas till olika diametrar av sumpar, ger fler artiklar i 
säljsortimentet. 
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4.7 Konceptet 1-tumsrör 

Konceptet 1-tumsrör har vi gått vidare med. Se kap 5. 

4.8 Andra koncept 

Nedanstående konceptidéer fann vi inte anledning att gå vidare med. 

4.8.1 Konceptet Plaststänger 

Konceptet liknar dagens W&WWsystem men med den skillnaden att gejdledens 2-tumsrör är 
utbytta mot plaststänger som består av konstruktionsplast. Det antogs att konstuktionen inte 
var lika pålitlig vilket är en hög prioritet. Konceptet gick därför inte vidare. 

4.8.2 Konceptet Mix material 

Konceptet liknar dagens W&WWsystem för 2-tumsrör men föreslår att korrosionsbeständiga 
rör används för de rör som ligger under vatten. Rör som ligger ovan vattenytan har rör av 
enklare kvalité. Konceptet utmärkte sig inte i pughs matris samt att ITT W&WW var mer 
interesserade av andra koncept. Konceptet gick därför inte vidare. 
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5 Slugiltiga konceptet - 1-tumsrör 

Konceptet 1-tumsrör liknar dagens gejdringssystem för ”small range pumps” men med en 
modifiering till att passa 1-tumsrör istället för dagens 2-tum. 2-tumsrör är något 
överdimensionerat att använda vid gejdring av pumpar med en vikt mellan 42 till 162 kg. 
Tillsammans med ITT W&WW bestämdes det att undersöka ifall det är ekonomisk och 
tekniskt möjligt att övergå till att gejdra dessa med 1-tumsrör istället. 

5.1 Utformning vid övergång till 1-tumsrör 

5.1.1 Gejdrör 

I konceptet använder vi en 6 meter djup sump som exempel. Rörens dimensioner är 33,7 x 2,0 
mm (D x t) och 3 meter långa och fyra till antalet. Ett extra mellanfäste används för att foga 
samman rören och ge gejdleden mer stadga. Vid beräkning framkom att ett 3-metersrör skall 
ha tillräcklig hållfasthet mot böjning för att gejdra ner en pump med vikt på 164 (se 
beräkningar i appendix). En halvering av längden på rören resulterar i en minskning av 
utböjning på rören med en faktor åtta. Vid beräkning av 6-metsrör framkom att de böjdes för 
mycket, vilket resulterar i att gejdskon skulle lossna från rören. Vi valde därför att använda 3-
metersrör. 

5.1.2 Gejdsko 

Det undersöktes hur många varianter av 
gejdskor som användes till 2-tumsrör. Det 
framkom att fem olika gejdsko behöver 
ändras till att passa 1-tumsrör. 
 
Gejdskon kommer att förändras på så sätt 
att hålen för rören anpassas till 1-tumsrör 
istället. Positionen på rörens centrum i 
förhållande till gejdklon kommer inte att 
förändras. 
De ritningar som de gejdskorna är 
tillverkade efter är av gammal teknik. 
Gjutformarna till nya gejdskorna tillverkas idag med stöd av datorprogrammet Pro/Engineer. 
För tillverkning av nya gejdskor anpassade för 1-tumsrör behöver nya ritningar tas fram till 
gjutformar 39. 

5.1.3 Kopplingsfot 

Det finns nio olika kopplingsfötter som passar till ”small range pumps” som använder 2-
tumsrör. Enkelt torn passar 2-tumsrör och dubbeltorn passar 2- och 3-tumsrör. 
 
Det beaktades två olika utformningar av tornen för att passa 1-tumsrör, att förlänga tornen 
eller göra hål i tornen. 
                                                 
 
39 Kenneth Axelsson, ITT-W&WW 

Figur 5.1.2 Gejdsko anpassad till 1-tumsrör. Hålen för rören är förminskade. 
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Att förlänga tornen fungerade bara i ett fall av 
de nio då tornen skulle sticka upp över flänsen 
vilket inte tillåts vid stapling av 
kopplingsfötterna 40. I fallet där förlängning var 
möjlig gjordes en kalkyl över vilket som var det 
bästa alternativet, men då det inte fanns 
försäljningsstatistik för kopplingsfötter till 
”small range” pumpar som säljs till 
nyproduktion, gick kalkylen inte att genomföra. 
Därav valdes det att göra hål i tornen på alla 
kopplingsfötterna. 
 
I valet mellan gjutning och borrning av hål 

valdes borrning. För att sandgjuta bör godset ha 
en tjocklek på 8 mm 41 och i det här fallet är 
tjockleken som minst 4 mm mellan tornets yttervägg och hålet i tornet. 
 
Dagens kopplingsfot kommer att behålla sin form ut att tornen bearbetas till att passa 1-
tumsrör. Detta genomförs i en fleroperationsmaskin. Om det är ett dubbeltorn så fräses det 
övre tornet bort och därefter borras ett 1-tums hål i kvarvarande torn. I det fallet att det är ett 
enkeltorn sker borrning direkt i tornet.  

5.1.4 Väggfäste 

Dagens övre fäste kommer att behålla sin utformning förutom att gummiexpandern kommer 
vara anpassad för 1-tum istället för 2-tumsrör. Priset på 1-tums fäste kommer att vara samma 
pris som för 2-tum. Ett mellanfäste kommer att användas för att foga ihop 1-tumsrören. 

5.2 Service och underhåll 

Service och underhåll bör inte vara av någon större skillnad mot dagens men man får vara 
mera försiktig med systemet då en del av robustheten minskar när man använder 1-tumsrör. 

5.3 Transport 

Vid transporter via båt av 6-metersrör används 40 fots container. Vid transport av 3-metersrör 
kan en 20 fots container användas. Vikten har ingen avgörande roll på priset vid transport via 
båt där ytans storlek på containern bestämmer priset. 
 
Vid transport med lastbil är 3-metersrör lättare att hantera vilket underlättar i- och urlastning. 
Det är något oklar huruvida vikten på godset kan minska vid 1-tumsrör då fler rör kan skickas 
i samma transport. Om så är fallet behöver färre transporter genomföras. 

                                                 
 
40 Kenneth Axelsson, ITT-W&WW 
41 Anders Göras, Product Designer, ITT W&WW 

Figur 5.1.3 Kopplingsfot med dubbeltorn där övre tornen är avtagna 
och hål har gjorts i undertornen. 
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5.4 Miljö 

I konceptet har gejdrören rör av rostfritt stål vilket är samma material som dagens gejdrör 
använder. Detta har en god återvinningsbarhet och samma miljöpåverkan som tidigare system 
när det kommer till materialets påverkan på naturen. Rosfritt stål är inte med ITT W&WWs 
svart- eller grålista över material som inte är godkända att använda. 

5.5 Ekonomi 

Vid ekonomiska analysen av konceptet har en kalkyl gjorts över beräknade utgifter och 
intäkter. Återbetalningstiden sattes till maximalt tre år. 

5.5.1 Utgifter 

Vid undersökning av gejdskons förändring bedömdes att en ny ritning behövde framställas i 
fyra av fem fall. Detta för att formatet på ritningarna inte gick att använda med dagens 
maskiner 42. Därefter tillkommer utgifter för gjutverktyg. Priset för extra gjutjärnsmaterial vid 
gjutning är försumbart eftersom kilopriset är lågt.  
 
Kopplingsfotens bearbetning sker i två steg med en fräsning och därefter borrning. Detta 
uppskattas kosta mellan 30 – 50 kr i totalkostnad per kopplingsfot (ingår verktygskostnad och 
lönekostnad) 43. 

5.5.2 Intäkter 

Priset på 1-tumsrör är hälften så stort som dagens 2-tum (ca ”X” € mot ”X” € för 6-
metersrör). Därefter tillkommer en extra kostnad för kapning av rör från 6 meter till 3 meter 
som är ”X” % av priset på röret 44. Priset på 1-tumsrör som används i uträkningen är till rör av 
en högre kvalité än vad som behövs och skulle komma ner lite i pris vid köp av lägre kvalitet. 
Dessutom så kommer den stora kvantiteten av rör att sänka priset vid beställning, eftersom 
priset var för endast ett rör 45. 

5.5.3 Resultat 

Vinsten är beroende av hur många rör som ITT W&WW får sälja till kund. Det kan variera 
eftersom kunden själv bestämmer vilka som ska levererar gejdrör till dem. Det finns ingen 
statistik att tillgå över hur många rör som ITT W&WW får sälja till kund, vilket gör det svårt 
att besvara fråga på hur stor vinsten blir, och hur lång återbetalningstiden blir. I det maximala 
fallet då W&WW får sälja alla rör själv enligt priserna ovan blir vinsten ”X” miljoner/år.  
Återbetalningen av grundinvesteringen sker redan efter ett år i det fallet. 
  

                                                 
 
42 Kenneth Axelsson, ITT W&WW 
43 Ibid 
44 Michael Hemkes, ITT W&WW 
45 Michael Hemkes, ITT W&WW, 2011-07-01 kl. 14:46 
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6 Diskussion 
I konceptet 1-tums rör har vi räknat med att ITT W&WW får sälja alla sina rör själva vilket 
ger en teoretisk vinst på ”X” miljoner/ år enligt vår beräkning (se appendix). I verkligheten är 
det så att kunden själv får bestämma över varifrån rören köps. Det finns ingen statistik över 
hur många rör som ITT W&WW själv säljer som går till ”small range pumps”, och därför är 
det svårt att räkna fram den totala vinsten. 
 
I den av oss beräknade vinsten finns det faktorer som påverkar vinsten i positiv riktning. 
Dessa är vinst som kommer från transporter, prispress vid inköp av stora kvantiteter samt ett 
bättre pris på grund av rörens kvalitet. Vid undersökning av inköpspris på rör via ITT 
W&WWs egna inköpskanaler fick vi ett pris som gällde inköp av enstaka rör av en specifik 
dimension med en bättre kvalitet än vad som behövs vid vårt koncept.  
 
Hållbarheten på 1-tumsrören bör undersökas genom en prototyptillverkning med tester för att 
säkerställa att gejdringssystemet håller för långtidsbruk. Dessa tester måste utföras för att 
undersöka att rören håller för böj-, vrid- och skjuvande krafter som pumpen utsätter rören för. 
Materialen i gejdringssystemen är av samma material som i tidigare system, vilket gör att 
miljöpåverkan av utsläpp av gifter är oförändrat. En sämre hållfasthet leder till att systemet 
behöver bytas ut vilket ger en negativ miljöpåverkan då nyinstallation av rör leder till ökad 
transport, och tillverkning av nya rör har en relativt stor miljöbelastning. Hur stor 
miljöpåverkan tillverkning av nya rör innebär har inte studerats närmare. 
 
Transporternas påverkan ur ett miljöperspektiv blir mindre vid 1-tumskonceptet då lasten blir 
lättare eller så kan man packa rören tätare vilket minskar antalet skeppningar. Hanteringen 
underlättas också vid lagring då rören inte är lika otympliga. 
 
Vi tog fram nio koncept på gejdringssystem och skulle välja ett att gå vidare med. Vi använde 
Pughs matris (se appendix) för att hjälpa till i urvalet bland koncepten. Det går till så att man 
använder olika kriterier från kravspecifikationen och ger de poäng/viktar efter hur viktiga 
dessa egenskaper är för gejdringssystemet. Poängen som tilldelas är ett till fem där fem är 
bäst. Därefter sätts ett koncept som referens vilket alla systemen jämförs mot, vilket i detta 
fall är ITT W&WWs system. Om ett koncept uppfyller ett krav bättre än referensen får de 
poäng efter hur viktig egenskapen är viktad, respektive om konceptet är sämre än referensen 
får konceptet minus den viktade poängen. I slutändan summeras antalet poäng som respektive 
koncept erhöll och vinnaren är konceptet med högst poäng. Konceptet Tratten som vann gick 
vi inte vidare med. ITT W&WW föredrog koncept 1-tumsrör då de ansåg att detta koncept var 
lättare att genomföra. 
 
I kravspecifikationen utformades ett antal olika krav som ett framtida gejdringssystem ska 
uppfylla. Dessa är uppdelade efter kategorier för att lättare få en överblick. Några problem 
som uppstod var under vilken kategori som kraven skulle vara under, eller om de skall finnas 
med överhuvudtaget. Det orsakade långa diskussioner där olika synvinklar på problemet togs 
upp. Det gjorde att fas två av projektet tog längre tid än förväntat. Lärdomen vi tog av detta 
var att tidplanen som vi satte inte kunde hållas, därför att det är svårt att förutse vilka problem 
som uppkommer under arbetets fortskridande. 
 
Under arbets gång har vi gjort ostuktuerande inrvjuer som inte har dokumenterats då det har 
varit stödordsliknande minnesanteckningar. Det valdes att inte ta med dessa anteckningar utan 
enbart hänvisa till muntliga referenspersoner. 
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7 Slutsats 
I arbetet har en kravspecifikation tagits fram över vad ett framtida gejdringssystem bör 
uppfylla. Några önskemål som dykt upp under intervjuerna har lagts under en separat rubrik 
önskemål. 
 
En sammanställning av konkurrenternas system har genomförts som motsvarar segmentet 
”small range pumps” hos ITT Flyg vilket finns med i rapportens appendix. Det har undersökts 
hur konkurrenternas gejdringssystem skiljer sig vad gäller tekniska lösningar och förpackning 
av systemet. Även priserna på de ingående rördelarna har sammanställts. 
 
Nio koncept har utformats och Pughs matris har använts för att plocka ut ett vinnande av 
dessa. Ett av koncepten, 1-tumsrör, har studerats noggrannare. En Payback kalkyl och en 
beräkning av hållfasthet har genomförts samt en CAD ritning av de ingående delarna har 
framställts i Pro/enginner. En prototyp tillverkades inte eftersom stödet från ITT W&WW 
under semesterperioden inte kunde erhållas. Uppdragsgivaren beslöt att en fördjupad 
ekonomisk kalkyl och hållfasthetsberäkning skulle prioriteras framför en 
prototypframtagning. 
 
De krav som konceptet 1-tumsrör inte behandlar är; marknadskrav, arbetsmiljökrav, 
designkrav, delar av kostnadskrav, delar av materialkrav, produktionskrav samt service och 
underhållskrav. Vi har inte gått in på dessa ovanstående krav då dessa krav redan har 
tillgodosetts i existerande produktion. Fokus har legat på att skapa ett koncept på ett redan 
existerande gejdringssystem där 2-tumsrör ersatts mot 1-tumsrör med ett tillagt fäste. 
 
Slutligen höll vi en presentation inför de medarbetare på ITT W&WW som vi har varit i 
kontakt med under arbetets gång.  
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8 Rekommendationer 
 
En fördjupning har gjorts på vårt genomarbetade koncept med användning av 1-tumsrör. Vår 
rekommendation är att konceptet slutförs genom att en prototyp tas fram och att tester utförs.  
 
Arbetet har utmynnat i en kravspecifikation som kan användas av ITT W&WW i deras 
fortsatta arbete. 
 
Sammanställningen av konkurrenterna system kan vara en källa för information. 
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APPENDIX 

Uppdragsbeskrivning 

ITT W&WW AB 2011-04-11  
Gejdring av pumpar  
(Examensarbete för högskoleingenjörer, 10-poängs)  
Bakgrund  
Halvstationär våt installerad pump i brunn sänks respektive höjs idag via två gejdrör som är 
fästa vid den fastbultade tryckanslutningen. W&WW kallar detta för en P-installerad pump, se 
bilder. Konkurrerande företag har andra lösningar eller liknade W&WWs gejdringssystem. 
Syftet med ett gejdsystem är att transportera ned pumpen och docka med dess 
tryckanslutning. Det ska också gå att ta upp pumpen på ett tillförlitligt sätt.  

 
Uppgift  
Ta fram en kravspecifikation för ett gejdsystem. Jämför konkurrenters gejdringssystem med 
W&WWs nuvarande system. I jämförelsen ingår att titta på för- och nackdelar gällande:  
 
Tekniska lösningar  
Logistik  
Kostnad  
Plus eventuellt andra faktorer som är viktiga  
Arbete i verkstad med praktiska prover kan förekomma.  
Ta fram ett koncept på ett gejdsystem.  
Avgränsningar: lyftutrustning såsom telfer, mobilkran etc. utelämnas. Däremot kan 
lyftredskap som utnyttjar t.ex. gejdrören beaktas.  
Resultat  
Resultatet presenteras i en rapport samt på ett av våra måndagsmöten.  
Beställare  
Keith Lothian  
Handledare/ handled tid 
Anders Göras/ 4h per vecka 
 
 
 
 
 



II 
 

Konkurrentsammanställning  

 
    Forts. på nästa sida
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Miljöbilder 

 

 
P-installation i en Toppsump 
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Paybackdiagram 

 
 
 
 

Statistik över antal sålda ”small range pumps” 2010 

Kommentar: borttaget av sekretesssjäl 
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Kalkyl över inköpsvinst vid koncept 1-tumsrör 
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Pughs matris 
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Beräkning på böjning av 1-tumsrör 

 




