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Sammanfattning 

Denna rapport är gjord för DeLaval under ett examensarbete för två studenter på KTHs 
utbildning maskinteknik med inriktning innovation och design. 

 

Examensarbetets syfte var att ta fram och konstruera en ny enhet som ska bli hjärtat i 
provtagningssystemet i VMSen som är DeLavals mjölkningsrobot. Enheten skall förse de 
anslutna provtagningsutrustningarna med mjölk. Den ska även kunna leverera disklösning, 
vatten och tryckluft.  

 

Med hjälp av informationssökning om olika pump- och ventiltyper togs koncept fram. Dessa 
utvärderades med en pughmatris och två koncept valdes att arbeta vidare med.  

 

En kolvpump konstaterades vara den mest robusta och lämpliga lösningen för att pumpa mjölk. 
Till kolvpumpen utvecklades två olika ventilblock fram. Båda integrerades i kolvpumpens lock. 
Ventilblocken har ett membran som tätar mot ett säte. Det ena drivs med pneumatik medan det 
andra är mekaniskt. Dessa konstruerades i Solid Edge och ritningar för prototyptillverkning togs 
fram. 
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Abstract 

This report is written for DeLaval during a thesis project involving two students at KTH 
mechanical engineering – innovation and design. 

 

The target of this project was to design a new unit to be the center of the new milk sampling 
system for VMS which is the DeLaval milking robot. The unit is supposed to provide the 
connected milk sampling devices with milk. It should also be able to deliver detergent, water and 
compressed air. 

 

Using information concerning different pumps and valves, a number of concepts were produced. 
These were evaluated with Pugh’s Decision Matrix and two concepts were chosen to be further 
developed. 

 

A piston pump was found to be the most robust and appropriate solution for pumping milk. For 
this piston pump, two different valve manifolds were developed. They are both integrated on top 
of the pump housing and they use a diaphragm to seal against a seat. The first one uses 
pneumatics and the second one is operated mechanically. These were designed in Solid Edge and 
drawings used in manufacturing of prototypes have been issued. 
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Vi vill främst tacka vår handledare Mats Gudmundsson från DeLaval och Sara Johansson 
från DeLaval som hjälpt och guidat oss genom arbetet. Vi vill även tacka Epke Bosma för 
åsikter och synpunkter kring de konstruktioner som tagits fram samt Mikael Lindeberg 
som hjälpt oss med tillverkning av prototyper. 
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

 
Figur 1  Översiktsbild på det nya systemet 
DeLaval vill sälja sina tillbehör till VMS (Voluntary Milking System) på den 
Amerikanska marknaden. För att detta skall vara möjligt krävs att 
mjölkprovtagningssystemet anpassas enligt 3-A-standarden. Genom att separera 
provuttaget från det övriga mjölkflödet ökar driftsäkerheten hos VMSen och 
hygienmarginalen höjs ytterligare. Vidare fås alla anslutningar på samma ställe vilket 
underlättar oberoende av vilken sorts provning som skall utföras. Samtidigt vill man 
förbättra metoden för att blanda mjölken.  
 
I nuläget blandas mjölken med hjälp av en pump som pumpar ut mjölk från slutenheten 
och via ett tunt rör pumpar den tillbaka till slutenhetens andra ände. Processen innebär att 
fettpartiklar kan slås sönder vilket inte är bra för kvalitén på mjölken. Pumpen används 
också för att förse cellräknare, Herd Navigator och mjölkprovtagare med mjölk, samt för 
att pumpa vidare mjölken till gårdstanken. Man vill i fortsättningen att alla provuttag 
skall ske genom en ventil där en bestämd mängd mjölk portioneras ut och ingen 
returneras till konsumentmjölken. För detta skall en separat pump nyttjas som skall klara 
att pumpa mjölk ur slutenheten i vilken det råder halvt vakuum (50kPa). Det nya 
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systemet i sin helhet ses i Figur 1. Systemet består av fyra delprojekt varav det ena 
behandlar provuttaget, detta projekt heter Milk Sample Device. Samlingsnamnet för alla 
fyra projekten är New Sampling System. 

1.2 Mål 
Vid projektslut ska: 

 Ett koncept valts och en teknisk lösning ha utvecklats samt visualiserats i Solid 
Edge 

 Nya koncept ha tagits fram och granskats och utvärderats 
 Flödesscheman för provtagning och diskning ha tagits fram 
 Det provuttagsförslag som är framtaget av DeLaval ha granskats och utvärderats 
 En fungerande prototyp finnas tillgänglig för utvärdering 

 

1.3 Projektbeskrivning 
DeLaval vill ersätta dagens provtagningssystem då det befintliga, beroende på 
marknadens krav och önskemål, inte är optimalt. Företaget vill i detta provuttag ha 
möjlighet att koppla in upp till fyra olika provtagningssystem på ett standardiserat och 
enhetligt sätt.  Med hjälp av en separat pump skall VMSen förse provningsutrustningarna 
med mjölk, disklösning, vatten och trycklyft. Medierna skall kunna doseras av enheten. 
Dessa önskemål har resulterat i ett examensarbete där två studenter på KTH har fått i 
uppdrag att utvärdera ett befintligt koncept samt generera egna koncept på lösningar. 
Man har även begärt ett lösningsförslag från företaget Bürkert och dessa komponenter 
kommer finnas till examensarbetarnas förfogande under projektet. 

1.4 Avgränsning 
Programmering av utrustning innefattas inte av projektet. 

1.5 Kravspecifikation 
 
Gränssnittskrav  

 24V DC 
 Kommunicera med ALIO alcom bus  
 3 mm diameter i alla kanaler 
 4 anslutningar för testutrustning 
 5-6 bar lufttryck 
 2-5 bar vattentryck  

 
Funktionskrav  

 Uppfylla 3-A 
 Klara ICAR test 
 Klara EMC test 
 Möta standardkraven för DeLaval produkter DCS 8635701 
 Min 1.5 m/s vatten/disk hastighet 
 Skall kunna pumpa ut en exakt mängd mjölk (4-100ml) 
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 Skall kunna pumpa mjölk från vakuumsidan 0,5 atm till atmosfärstryck med max 
3 bars övertryck samt starta med tomt system 

 Skall kunna leverera diskvatten/vatten till alla utgångarna (1 bar) 
 Skall kunna leverera två olika trycknivåer på luften till alla utgångar (1 resp. 3 bar) 
 Alla ventiler skall klara 3 bar 
 Pumpen skall klara av att pumpa 35 m i en 3mm slang  
 Ingen manuell rengöring skall behövas 
 Bör vara självdränerande 
 Minimalt med carry over (1-2%) 
 Uppskattad livslängd 10 år 
 Få plats i den befintliga VMSen 

 
Service- och underhållskrav  

 Pump och ventiler skall finnas som reservdelar 
 Följa VMSens serviceintervall eller längre 4 mån för slitdelar resp. 1 år allmän 

service 
 Skall vara möjligt att serva enheten utan att stoppa VMSen 

 
 

50kPa      5-80˚C

100kPa 

35-40m 
long tube 

 
 

Milk Sample Device 

Outlet #1 
OCC 

Outlet #2 
HN 

Outlet #3 
FS 

Outlet #4 
Free 

Water 3-6 bar 

Air 6 bar 

Drai

24V + Bus 

Figur 2  Principskiss över systemet 
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1.6 Lösningsmetoder 

1.6.1 Brainstorming 
Brainstorming är en metod för att få fram många idéer på kort tid. Metoden bygger på att 
deltagarna sitter i grupp och får ventilera idéer och tankar fritt utan kritik. När övningen 
är avslutas utvärderas de koncept som kommit fram. 
 
Under projektets genomfördes en brainstorming för att generera koncept och lösningar på 
detaljnivå för de problem som uppstått.1 

1.6.2 Datorbaserade design- och konstruktionsverktyg 
Datorbaserade design- och konstruktionsverktyg kan användas för att tydligt visualisera 
idéer och förslag i digital form. En 3D-modell av ett förslag och modellen blir ett bra stöd 
för presentation av konceptet för medarbetare. 
 
För att illustrera och ta fram ritningar på koncept och idéer användes Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator och Solid Edge. 

1.6.3 Informationssökning 
Informationssökning har skett med hjälp av Internet, databaser, telefon, böcker, workshop 
och personliga intervjuer. 

1.6.4 Pugh-matris 

 
                                                 
1 Brainstorming. http://www.ne.se/brainstorming, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-03-31 
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Figur 3  Bild på en Pugh-matris 
Pugh-matris är ett verktyg för att utvärdera vilket koncept som bäst uppfyller de ställda 
kraven i exempelvis ett projekt. Kriterier som en produkt ska uppfylla förs in i matrisen, 
därefter viktas kriterierna beroende på deras betydelse för den färdiga produkten. Skalan 
väljs själv, t.ex. 0-10. Ett referenskoncept väljs och det blir neutralläget i viktningen. 
Koncepten får ett omdöme, + (+1) om de uppfyller kriteriet bättre än referensen och - (-1) 
om det uppfyller sämre. Om koncepten är lika bra får det 0. Viktningspoängen 
multipliceras med omdömet och en poängsumma för varje kriterie erhålls. Efter 
viktningen summeras poängen ihop och det koncept som har flest poäng är det som 
lämpar sig bäst. Ett exempel på pugh-matris ses i figur 3 ovan. 
 
Pugh-matris användes för att utvärdera vilka koncept eller lösningar som var lämpligast 
för vidareutveckling.2 
 
 

1.6.5 Workshop med anställda på DeLaval 
Workshop är en metod där en arbetsgrupp samlas och för en informell diskussion. Med 
informell diskussion menas här en diskussion där ämnet definierats på förhand men ingen 
dagordning används.3 
 
Under projektet genomfördes en workshop med personal på DeLaval där deras tankar och 
åsikter fångades upp. 

                                                 
2 Pugh method,  http://www.enge.vt.edu/terpenny/Smart/Virtual_econ/Module2/pugh_method.htm, 
Virginia Tech, hämtad 2011-03-31 
3 Workshop, http://www.ne.se/workshop, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-03-31 
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2 Nulägesbeskrivning 
DeLaval har mer än 120 års erfarenhet av mjölkindustrin och är marknadsledande inom 
detta område. Företaget levererar lösningar, kunskap, service och erfarenheter till kunder 
på 115 olika marknader över hela världen. DeLaval är en del av Tetra Laval-koncernen 
som tillsammans med Tetra Pak täcker hela kedjan från ko till konsument.4 
 
När en ko mjölkas hamnar först mjölken i en tank i VMSen som kallas slutenhet. Från 
slutenheten pumpas mjölken vidare till gårdstanken med en pump. Samma pump används 
också för att förse inkopplade provutrustningar med mjölk samt för att återcirkulera 
mjölken i slutenheten. Återcirkuleringen sker genom att mjölk pumpas ut från slutenheten 
för att sedan via ett smalt rör returneras in i slutenhetens andra ände. Avsikten är att 
blanda mjölken för att få representativa prover. Flödesscheman över dagens system finns 
i appendix G. 
 
Dagens system tar ut mjölk ifrån ovan nämnda mjölkpump via en ventil monterad på 
pumphuset. Vid provtagning öppnas ventilen och mjölk trycks ut till ansluten utrustning. 
Den ventil som används har följande nackdelar: 

 Svår att montera och justera då de ej finns väldefinierade packningslägen 
 Enheten består av många komponenter 

 
En ny ventil med samma princip är under utveckling och testas nu. Den har ingen av 
ovanstående nackdelar, men DeLaval vill inte ha provuttaget på mjölkpumpen eftersom 
ett läckage här gör att VMSen inte kan tömma mjölken till gårdstanken. 
 

                                                 
4 Om DeLaval, http://www.delaval.se/About_DeLaval/default.htm, DeLaval 2009, hämtad 2011-06-11 
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3 Teori 
Detta examensarbete har utförts av två studenter vid KTH Campus Telges treåriga 
utbildning maskinteknik med inriktning Innovation och Design. Denna rapport har 
skrivits på ett sådant sätt att liknande utbildning eller erfarenheter krävs för att förstå dess 
innehåll.   
 
Under projektet har kunskaper från tidigare kurser använts. Under genomförandefasen 
användes flera av de metoder som behandlades i Innovations- och Designmetodik kursen. 
Alla slags konstruktionskurser så som datorbaserade designverktyg samt 
konstruktionselement har kommit till stor nytta vid utformning av pumpen och dess 
ventiler. De har även använts vid utformning av ritningar för prototyptillverkning. De 
kunskaper som inhämtats under Produktion fk har tillämpats på ett sätt som gjort 
konstruktionen enkel att montera. Erfarenheter från hela utbildningen har varit till hjälp 
under projektet. 

3.1 Alternativa konceptet 

 
Figur 4  Bild på DeLavals koncept 
DeLaval har ett eget koncept som kallas alternativa konceptet. Det visar hur de själva kan 
tänka sig att den nya enheten kan se ut. Figur 4 visar hur pumphuset ser ut. En 
membranpump som drivs pneumatiskt suger in och pumpar ut mjölken. Ventilerna som 
krävs för att klara av att portionera ut mjölken sitter integrerade i pumphuset. Dessa kan 
drivas elektriskt eller pneumatiskt.   
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3.2 Bürkerts koncept 

 
Figur 5  Bild på Bürkerts koncept 
DeLaval har beställt en prototyp från Bürkert för att se hur de skulle lösa uppgiften. Figur 
5 visar hur konceptet ser ut när det är uppkopplat. Lösningen består av block med borrade 
kanaler samt tolv elektriska livsmedelsklassade ventiler. Ventilerna fästs på blocken som 
i sin tur monteras på en metallställning, mellan blocken dras plastslang. Pumpen är en 
slangpump5.  
 
Enligt erfarenhet håller inte slangpumpar måttet för DeLavals applikationer. Slangen 
tappar form och materialegenskaperna förändras vid kontakt med fettet i mjölken6.  
 
 

3.3 Standarder och riktlinjer 

3.3.1 ICAR 
ICAR (International Committee for Animal Recording) är ett internationellt, icke 
vinstdrivande organ. Dess huvudsakliga mål är att främja utveckling och förbättring av 
kontroller och dokumentation av kreatur och deras avkastning. För att åstadkomma detta 
fastställs regler och standarder som skall följas7. Verifiering av huruvida en 
fettprovtagningsutrustning är tillförlitlig skall ske på följande sätt: 
En ko mjölkas med provtagaren kopplad till VMSen. Kon mjölkas till en separat 
referenshink. Ur denna tas två prover. Dessa skall sedan jämföras med två prover tagna ur 
provtagaren för att se hur bra denna klarar att återspegla det verkliga resultatet. Mjölkens 

                                                 
5 Gudmundsson, Mats, 2011, DeLaval, personlig intervju 2011-04-05 
6 Bosma, Epke, 2011, DeLaval, personlig intervju, 2011-04-05 
7 Aims and main objectives of the committee, http://www.icar.org/pages/aims.htm, ICAR, hämtad 2011-04-
05 
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fetthalt varierar under mjölkning. Proven från referenshinken skall vara ett genomsnitt på 
kons hela mjölkning. Det är viktigt att mjölken i referenshinken är ordentligt blandad 
innan provet görs. På ICARs hemsida finns en lista med godkända 
mjölkprovsutrustningar. http://icar.org8. 
 
 
 

3.3.2 3-A 

 
Figur 6  Bild på Block bleed block-funktion 
3-A SSI (3-A Sanitary Standards Inc) har som målsättning att öka produktsäkerheten för 
konsumenter inom områdena läkemedel, livsmedel och drycker. 3-A SSI har utarbetat 
standarder och regler som skall uppfyllas för att få klassificera en produkt som 3-A9. 
Standarderna gäller dimensioner så som slangdiametrar och längder, ytfinhet hos 
kontaktytor men även andra konstruktionsrelaterade parametrar som materialval och 
utformning av skarvar. Rätt radier minskar risken för carry over, dvs mjölk som blir 
stående i systemet och blandas med andra prov10. Ett annat av kraven är ”block bleed 
block” ventiler. D.v.s. inga punkter i systemet får ha två olika typer av vätskor på varsin 
sida om en ventil. Det måste istället finnas två ventiler med ett avlopp emellan. Ifall en av 
ventilerna läcker så dräneras vätskan ner i avloppet. Detta för att eliminera risken att 
vätskorna blandas11. En principskiss kan ses i figur 6. 

                                                 
8 Test procedure, Sidan 346, kapitel, 11.5.2.1, ICAR, 2009, International Agreement Of 
Recording Practises 
9 About 3-A SSI, http://www.3-a.org/about/history.html, 3-A Sanitary Standards Incorporated, hämtad 
2011-04-05 
10 3-A Accepted practices for the design, fabrication, and installation of milking and milking handling 
equipment, number 606-05, 2002 
11 Bosma, Epke, 2011, DeLaval, personlig intervju, 2011-04-05 
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3.3.3 EMC 
EMC (elektromagnetisk kompabilitet) regleras med lagar, förordningar och föreskrifter. 
Detta för att undvika störningar från en utrustning till en annan. ”EMC är ett tillstånd där 
olika utrustningar kan fungera tillsammans utan att påverka varandra negativt, störa 
varandra”.12 

3.4 Pumpar och ventiler 
En omfattande faktainsamling genomfördes under projektets fakta insamlingsfas. Olika 
pump- och ventilprinciper utvärderades med styrkor och svagheter. Faktainsamlingen 
finns i sin helhet i appendix d. 

                                                 
12 EMC, Olsson, Henrik, http://www.elsakerhetsverket.se/sv/EMC/, Elsäkerhetsverket, hämtad 2011-04-05 
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4 Koncept 

4.1 Konceptgenerering pumpar 
Nedan presenteras de koncept som togs fram vid den brainstorming som genomfördes. 
Utgångspunkten var de krav som DeLaval ställt i början av projektet. 

4.1.1 Ballongkoncept 

 
7 Bild på Ballongkoncept 
Ett fast pumphus i antigen plast eller metall innesluter ett ballongliknande 
gummimembran. Pumphuset har 5 utlopp/inlopp som styrs med varsin ventil. Pneumatik 
sköter pumprörelsen. Gummimembranet expanderar ut längs med pumphusets väggar och 
mediet pumpas ut genom den ventil som är öppen. Trycket minskar och membranet 
återgår till sin ursprungliga form för att åter bli trycksatt och pumpa ytterligare ett slag. 
Gummimembranet medför att få delar är i kontakt med mjölken och risken för läckage i 
pumpen är minimalt. Figur 7 visar en skiss av ballongkonceptet. 
 

4.1.2 Kulkoncept 

 
Figur 8 Bild på kulkoncept 
 
Tanken med detta koncept var att använda slangpumpens fördelar och samtidigt 
eliminera dess största nackdel; att slangen deformeras med användning och inte längre 
innehåller samma volym som när pumpen var ny. Pumpningen sker när kulorna dras 
framåt i slangen. Figur 8 visar en skiss av kulkonceptet. 
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4.1.3 Dubbla kolvpumpar 

 
Figur 9 Bild på dubbla kolvpumpar 
Här används två cylindrar för att få ett jämnt flöde. För att driva dessa används en motor 
med vevaxel. Detta medför att endast en enkel motor krävs och man behöver inte vända 
polariteten för att åstadkomma den fram och återgående rörelsen. Figur 27 ovan visar en 
skiss av konceptet dubbla kolvpumpar. 
 

4.1.4 Dragspelspump 

 
Figur 10 Bild på dragspelspump 
Pumpen består av två gummikammare liknande ballonger. Vid pumpning förs 
metallringen i mitten fram och tillbaka och de båda kamrarna suger in mjölk respektive 
pumpar iväg mjölk. Denna pumpning blir dubbelverkande och ger ett jämnare flöde än en 
enkelverkande pump.  En förstärkning i ballongen gör att den återtar sin form och suger 
in mediet istället för att deformeras. Figur 10 visar en skiss av konceptet dragspelspump. 
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4.1.5 Bred kolvpump 

 
Figur 11 Bild på bred kolvpump 
Tanken med detta koncept var att integrera alla ventiler i pumphuset och på så sätt 
reducera antalet ingående komponenter och pumpenhetens dimensioner. En av 
kolvpumpens stora fördelar är att det är enkelt att tömma hela huset vilket är positivt både 
när man pumpar och diskar ur pumpen. Figur 11 visar en skiss av konceptet bred 
kolvpump. 
 

4.1.6 ”Flera pumpar” 

 
Figur 12 Bild på “flera pumpar” 
Detta koncept togs fram för att minska åtgången av ventiler i enheten. Istället har varje 
provtagare fått en dedikerad pump. Dessa kan drivas av en motor och rotera på en 
gemensam axel likt dreven i en växellåda. Beroende på vilken provare mjölken skall 
distribuera till kopplas dennes pump till axeln. Möjlighet finns även att leverera mjölk till 
flera provtagare samtidigt om motorn skulle dimensioneras på lämpligt sätt. Figur 12 
visar en 3d modell av konceptet ”flera pumpar”. 
 

4.1.7 Lobrotorpump 

 
Figur 13 Bild på lobrotorpump 
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Genom att montera alla ventiler direkt på pumphuset kan provuttaget tillverkas kompakt 
med de nödvändiga funktionerna. Doseringen sköts av en stegmotor som bestämmer hur 
många varv loberna skall rotera. Figur 13 visar en 3D-modell av konceptet lobrotorpump. 

4.1.8 Dubbelverkande membranpump 

 
Figur 14 Bild på dubbelverkande membranpump 
Detta koncept utnyttjar membranpumparnas hygien där membranet tätar mellan 
pumphuset och cylindern. För att öka effektiviteten och utjämna flödet används två 
membranpumpar och en cylinder med genomgående kolvstång figur 14 visar dessa. 

4.1.9 Kolvpump med disk 

 
Figur 15 Bild på kolvpump med disk 
Konceptet består av en enkelverkande kolvpump som suger in mediet på väg upp och 
pumpar ut det på väg ner. Till denna kan valfritt ventilsystem anslutas. Speciellt för 
denna kolvpump är att det finns möjlighet till diskning bakom kolvtätningen. Detta 
utformas som två anslutningar där diskvattnet kan pumpas in och ut samtidigt som 
resterande utrymmen av pumpen rengörs. Figur 15 visar en skiss av konceptet kolvpump 
med disk. 
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4.1.10 Dubbelverkande kolvpump 

 
Figur 16 Bild på dubbelverkande kolvpump 
Pumpen består av en pneumatiskt driven kolv med 4 anslutningar. Pumpen är 
dubbelverkande, ena sidan om kolven pumpar ur mediet och den andra suger in nytt. 
Detta medför ett jämnare flöde än en enkelverkande pump. Kolven är ordentligt tätad för 
att förhindra läckage mellan kamrarna. Kolvstången är också tätad för att förhindra 
läckage från genomföringen. Eftersom kolvhuset är stabilt och tillverkat i metall eller 
plast undviks bekymmer med deformerade hus som lätt blir när mediet ska sugas in i 
mindre stabila hus. Figur 16 visar en skiss av konceptet dubbelverkande kolvpump. 
 

4.1.11 Membranpump 

 
Figur 17 Bild på membranpump 
Tanken med detta koncept var att integrera alla ventiler i pumphuset och på så sätt 
reducera antalet ingående komponenter och pumpenhetens dimensioner. Figur 17 visar en 
skiss av konceptet membranpump. 

4.2 Konceptgenerering ventiler 

4.2.1 Membranventil, luft 

 
Figur 18 Bild på membranventil, luft 
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Tanken med konceptet var att ha ett hus med alla ventiler integrerade. Ett membran 
trycks ner mot ett säte med hjälp av en pneumatiskcylinder. Huset kan sitta löst med 
slang till pumpen eller integrerat i pumpen. Ventilerna kan vara naturligt stängda eller 
naturligt öppna. Om ventilen är naturligt öppen töjs inte membranet när enheten inte 
används. Samtidigt så ökar risken för att få in smuts i systemet med öppna ventiler. Figur 
18 visar två 3d modeller och en skiss av konceptet membranventil, luft. 
 
 

4.2.2 Slangklämventil, matris 

 
Figur 19 Bild på slangklämventil, matris 
Detta koncept bygger på principen hos ovanstående slangklämventil. Ett lämpligt antal 
ventiler placerade i ett block där slangen ligger i en urfräst matris så att önskad funktion 
fås. Metallstycket som slangen kläms mot på bilden skulle inte behövas då matrisen 
agerar klämyta. När slangen trycks ihop i en matris kan deformation styras för att skona 
slangen som annars skulle bli platt alltför fort. Figur 19 visar en bild på en 
slangklämventil. 

4.2.3 Membranventil, vrid 

 
Figur 20 Bild på membranventil, vrid 
 
Detta koncept bygger på de idéer som kom fram i samband med workshopen. Ett 
ventilblock monteras så det utgör pumpens ena ända. Ventilerna är sätesventiler och hela 
konstruktionen är enkelt utformad där delarna anpassats för att minska antalet 
komponenter. Närmast pumpen monteras en rotationssymmetrisk del med urfrästa 
ventilsäten, ovanpå den monteras ett membran där ventilkäglorna och deras tryckare 
integrerats. Sist monteras en ventilväljare. Denna kan vridas och kan på så sätt styra 
vilken ventil som öppnar. Detta sker med en inverterad kamfunktion, dvs istället för att 
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kamen trycker upp den ventil som ska öppnas trycker den hela tiden mot de som är 
stängda och släpper upp den som ska öppnas. Figur 20 visar 3d modell av konceptet 
membranventil, vrid. 
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5 Genomförande 

5.1 Workshop 
En workshop hölls under projektets gång för att få fler åsikter och ta upp nya förslag på 
hur den färdiga lösningen kan utvecklas. Fem DeLavalanställda närvarade. Till en början 
fick de en genomgång av projektet för att vara helt uppdaterade. Därefter visades 
pumpkoncepten då några ventilkoncept inte fanns vid tidpunkten för workshopen. 
Koncepten utvärderades och eventuella brister påpekades. Här uppkom även nya förslag 
på hur lösningen kunde se ut. Gruppen delades i två mindre grupper som under 30 
minuter fick i uppgift att brainstorma kring frågeställningarna 
 

 Hur kan lösningarna vidareutvecklas? 
 Finns det bättre lämpade pumpar/ventiler för ändamålet? 
 Hur bygger vi ihop pumpen och ventilerna till en enhet? 

 
Därefter samlades grupperna och presenterade sina idéer för varandra och utvärderade 
dessa.  
 
Workshopen gav många bra svar på frågeställningarna. Olika ventilsystem och pumpar 
diskuterades. Efter workshopen diskuterades resultatet igenom mellan Mats 
Gudmundsson och de båda examensarbetarna. Gemensamt kom de fram till att förslaget 
med diskbar kolvpump skulle vidarearbetas. På ventilsidan bestämdes att membranventil, 
luft och membranventil, vrid som båda är membranventiler skulle arbetas vidare med. 
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5.2 Test av Bürkerts koncept 

 
Figur 21 Bild på Bürkerts koncept 
Mats Gudmundsson, DeLaval kopplade in ventilerna som Bürkert levererat och 
programmerade DeLavals alcom-kort så att test av Bürkerts lösning var möjlig. Figur 21 
visar konceptet uppkopplat. Via ett datorprogram styrdes pumpen och parametrar till 
exempel dess period. 
  
Pumptestet var ett enkelt funktionstest vars syfte var att se huruvida pumpen klarade att 
starta pumpa ur vakuum. Till en början kördes pumpen utan att vakuum var kopplat till 
vätsketanken. Under dessa förhållanden klarade pumpen av att pumpa vätska till den 
ventilen som programmet bestämt. Flödet var inte jämt utan vätskan kom i stötar. 
Dessutom var membranet endast fäst vid cylindern med en liten bricka. Detta skapar en 
osäkerhet gällande membranets deformation då kolven rör sig fram och tillbaka. 
Cylindern var också av enkelverkande typ vilket medförde att membranet inte 
nödvändigtvis uppnådde sina ändlägen. Pumpens kapacitet minskas avsevärt och dess 
precision blir dålig då membranets slaglängd kan variera mellan slagen.  
 
Vakuum kopplades till tanken samtidigt som pumpen kördes och var fylld med vätska. 
Pumpen klarade att leverera vätskan även efter det att vakuum kopplats till tanken. För att 
helt säkerhetsställa pumpens duglighet kördes tanken helt tom så att pumpen och dess 
kanaler vart tomma. Därefter fylldes tanken upp med vatten och vakuum kopplades in. 
Pumpen startades och fick stå och pumpa ett antal cykler men ingen vätska nådde 
ventilerna. Olika inställningar testades för att försöka få pumpen att börja pumpa. 
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Membranet rör sig fram och tillbaka i luft och ingen vätska sugs in i pumpen. Pumpen 
klarade inte att bygga upp ett lägre tryck än i tanken. 

5.3 Pugh-matris 
Koncepten sammanställdes och placerades i en pugh-matris. Kriterierna och deras 
respektive viktningspoäng togs fram i samråd med DeLaval och Mats Gudmundsson, 
projektledare för New Sampling System projektet. Viktningen baserades på de fakta som 
tagits fram tidigare under faktainsamlingsfasen, åsikter från anställda på DeLaval samt 
egna erfarenheter. Som referens valdes Bürkerts förslag. 

5.3.1 Pump 

 
Figur 22 Bild på Pugh-matris, pumpar 
Resultatet av pugh-matrisen visade att det var en kolvpump som passar bäst i denna 
applikation och inte en membran pump som DeLaval själva trodde. Figur 22 visar hela 
pugh-matrisen. En beskrivning av respektive kriterie återfinns i appendix E. 
 
Eftersom kolvpumpen fick högst poäng i pugh-matrisen, ansågs mest lämplig i och med 
möjligheten att få ut hela mängden mjölk i ett pumpslag och tankar kring en kolvpump 
med disk bakom kolvtätningen fanns valdes kolvpumpen att tas vidare till 
konstruktionsfasen. Detta beslut togs i samråd med Mats Gudmundsson. 
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5.3.2 Ventil 

 
Figur 23 Bild på Pugh-matris, ventil 
Resultatet av pugh-matrisen visade att det var en membranventil som är pneumatiskt 
driven som passade bäst i denna applikation. Figur 23 visar hela pugh-matrisen. En 
beskrivning av respektive kriterie återfinns i appendix F. 
 
Fördelen med membranventiler kontra slang ventiler är att slangen lätt tappar material 
egenskaper och deformeras. Idéer kring hur en kolvpump kan konstrueras för att lätt 
kunna integrera membranventiler i pumpens topp samt en standard anslutning så att 
ventilblocket kan bytas ut medförde att både membranventil, luft och membranventil, 
vrid togs vidare vidare till konstruktionsfasen. Detta beslut togs i samråd med Mats 
Gudmundsson. 
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6 Resultat 

 
Figur 24 De båda koncepten 

 
Figur 25 Enheten placerad I VMSen 
 
Projektet resulterade i två lösningar. Dessa kan ses i figur 24 ovan. Det övre ventilblocket 
är den del som skiljer de båda lösningarna åt. Det ena drivs mekaniskt, på ett sätt som 
endast kräver ett ställdon. Den andra drivs med pneumatik och alla ventiler kan regleras 
individuellt. Konstruktionerna medför att det mekaniska blocket blir lågt medan det 
pneumatiska blir smalt. Båda ventilblocken har försetts med membranventiler eftersom 
dessa är hygieniska och lämpar sig väl för användning i livsmedelsapplikationer. Det 
beror på att inga rörliga delar kommer i kontakt med mjölken. Båda lösningarna är 
anpassade enligt 3-A. Pumphuset samt dess botten är delar som återfinns i båda 
lösningarna. Enheternas delar monteras ihop med en hygienpackning och tillhörande 
klämma. Figur 26 visar hygienpackningen och dess klämma.  
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Figur 26 Klämmor med hygienpackningar 

6.1 Funktionsbeskrivning 
Kon går in i VMSen och blir mjölkad, när mjölken är blandad startar pumpprocessen. 
Alla ventiler på pumpen stängs förutom ventilen för ingående mjölk. Kolven står i sitt 
övre läge och rörelseskruven börjar rotera och för kolven ner i pumphuset varvid mjölken 
sugs in i pumphuset genom inloppsventilen. När pumpen sugit in önskad mängd mjölk 
stängs ventilen och istället öppnas ventilen till avloppet. Rörelseskruven byter riktning 
och kolven går uppåt i pumphuset. Först pressas en liten mängd mjölk till avloppet för att 
minska risken för carry over. Därefter öppnas ventilen till den enhet som har beställt 
mjölken och provet pressas ut i ledningen till enheten. När kolven är högst upp öppnas 
ingående ventilen igen utan att utgående stängs, tryckluft slås på och går genom 
inloppsventilen in i pumpen och ut genom den andra ventilen och trycker fram mjölken 
till enheten som tar hand om den och tar prov. Om endast ett prov tas diskas därefter 
pumpen, annars repeteras ovanstående procedur så pumpen förser nästa 
provtagningsutrustning med mjölk. Diskning sker på samma sätt som övrig pumpning. 
Kolven rör sig neråt i pumphuset så diskvattnet flödar in genom inloppet. Utgående 
ventilerna öppnas i tur och ordning och diskar igenom respektive provutrustningsslang. 
Det krävs flera slag från pumpen för diskningen. Sist blåses diskvattnet ur pumpen och de 
anslutna slangarna med tryckluft. 

6.2 Flödesscheman 
Flödesscheman för de olika scenarion som beskrivs i funktionsbeskrivningen har tagits 
fram och dessa återfinns i appendix G. 
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6.3 Pump 

 
Figur 27 Pumphus med tillhörande kolv 
 
Pumpen är av kolvtyp. Kolven har ett spår där en o-ring trycks in. Spåret ses i figur 27. 
Denna o-ring blir tätning mot kolvhuset och förhindrar att det pumpade mediet tränger 
förbi kolven. Kolven är fasad på ovan och undersidan för att vätska lättare ska rinna av 
och inte bli stående. För att bestämma pumpens innerdiameter skapades ett excel-blad. 
Volym och slaglängd angavs i respektive cell och värdet för diametern returneras. 
Volymen sattes till 115 milliliter vilket är 15 milliliter mer än vad som krävs. 
Slaglängden sattes till 100 mm vilket gav en diameter på 38,1 mm. Formlerna som 
användes var: 

2
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4

38*

4

diametern*
=Arean mm
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1140

115

arean

volymen
 höjden  höjden*Arean=Volymen   

Pumphusets pumpdel har därför en invändig diameter på 38 mm vilket även stämmer 
överens med företaget Bestos hygientätningar dessa packningar är vanliga hos DeLaval 
och är bra ur hygiensynpunkt, dessa kan ses i Figur 26. Det är tänkt att pumpen, pumpens 
botten och ventilblocket skall monteras ihop med varsin packning och tillhörande 
klämma som kan ses i Figur 26. Husets nedre del har en diameter på 45 mm. Tanken 
bakom det lilla rummet i botten är att kolven ska köras ner i botten så att diskvätskan som 
tas in i övre delen av pumpen kan rinna ner runt kolvens sidor förbi o-ringen och ner i 
den nedre delen av pumpen. Dessa delar blir då diskade, något som är svårt att göra om 
pumphuset har samma diameter över hela. Om en högre hastighet önskas på diskvätskan 
kan kolven stå i öppet läge och röra sig upp och ner mot området där o-ringen tätar. Detta 
kan ses i figur 27. Pumpen är självdränerande när kolven körs till sitt nedre läge. 
 
  
Pumphuset ska tillverkas i genomskinlig polysulfan PSU1700, detta för att kunden och 
serviceteknikern skall få en bra överblick. Det ska vara enkelt att se om pumpen inte 
fungerar.  
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Till varje prov ska endast ett pumpslag behövas. Volymen mjölk som ges i varje slag 
anpassas efter vilken enhet som beställer mjölken. Regleringen sker genom att kolven 
förs olika långt ner i pumphuset och olika mängd mjölk sugs in i pumpen. Pumpen går att 
köra i olika hastigheter, snabbt vid diskning och långsammare vid provtagning. För att 
föra kolvstången upp och ner används en rörelseskruv. Det är tänkt att den nedre delen på 
kolvstången ska vara gängad och att motorn sitter på sidan av pumpen. Någon 
rörelseskruv är inte framtagen och får ses som ett vidareutvecklingsprojekt.  
 

 
Figur 28 Tvärsnitt av pumpens botten 
Pumphusets botten har en sluttande kanal runt kolvstången för att all vätska ska rinna ner 
och ut i avloppet på ett naturligt sätt. Där kolvstången går igenom botten har en 
upphöjning konstruerats för att undvika stillastående vätska. Från undersidan av botten 
träs en o-ring på kolvstången därefter skruvas en hylsa över stången in i botten och 
klämmer o-ringen på plats längst upp i upphöjningen. Konstruktionen kan ses i figur 28. 
Tätningen gör att vätskan går ur pumpen på rätt ställe och vidare i avloppsslangen och 
inte rinner ner längs med kolvstången och förstör motorn till rörelseskruven.  
 



Examensarbete  Karl Helgén 
Milk Sample Device  Daniel Steen 

29 

6.4 Ventilblock, luft 

 
Figur 29 Översiktsbild på konstruktionen, ventilblock luft 
 

 
Figur 30 Till vänster: Genomskärning av ventilhuset. Till höger: närbild på ventilblocket 
När koncept ”membranventil, luft” övergick från koncept- till konstruktionsfasen 
ändrades dess utformning radikalt. Från att ha varit ett separat fyrkantigt ventilblock som 
kopplas med slang till pumpen till att vara en kompakt lösning som inte tar onödig plats 
och dessutom integreras i pumpens lock. Ventilblocket kan ses i figur 29 och figur 30. 
Genom att ventilhuset är lätt att ta bort från pumpen går det att ha flera ventilhus med 
olika antal ventiler och anslutningar. Den som har två enheter som kräver mjölk beställer 
en pump med två utgående anslutningar på. Om ytterligare enheter införskaffas är det 
endast ett annat ventilhus med fler ventiler som behövs, pumpen återanvänds. Fördelen 
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med att inte ha fler ventiler och anslutningar än de som brukas är att alla slangar och 
passager måste rengöras oavsett om de används eller inte. 
 

 
Figur 31 Närbild av ventilblockets utformning 
Konstruktionen består av två plastblock med ett membran mellan. Detta kan ses i figur 31. 
I det övre blocket placeras ventiltryckare och fjädrar. Det undre blocket har nipplar runt 
om på utsidan där enheterna kopplas in. Undersidan av blocket har hål rakt upp genom 
blocket upp i ett säte. Detta hål kopplar ihop den utvändiga nippeln med pumpen. Runt 
sätet finns ett dike där mjölken rinner ut när den pumpats upp ur hålet genom blocket, 
sedan pumpas mjölken ut genom nippeln. Alla invändiga radier är större än 1,6 mm enligt 
3-A. I mitten av blocket finns en cylindrisk distans. Distansen är 1,45 mm hög för att 
membranet, som är 1,5 mm, ska deformeras och täta mellan pumpens två block. En kam 
kring varje urfräst dike har även konstruerats men samma syfte. Dess höjd är 0,175 mm. 
Totalt har distans och kam konstruerats så membranet trycks ihop 15 procent av sin 
ursprungliga tjocklek. Flödet stoppas när membranet trycks ner mot ventilsättet. 
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Figur 32 Närbild av ventiltryckaren med tillhörande fjäder 
Det övre plastblocket innehåller alla rörliga delar, så som ventiltryckare och fjädrar. För 
varje ventil i blocket borras ett hål. I hålets botten tillverkas en ansats för fjädern som 
öppnar ventilen. Ansatsen hindrar också ventiltryckarna att pressa sönder membranet. I 
hålets överkant finns en gänga för att Festos QSM-M7-4-I – 153319 tryckluftskoppling 
ska kunna skruvas fast. Tryckluftskopplingen håller ventiltryckaren och fjädern på plats i 
hålet. Från sidan är ett skvallerhål borrat in i det stora hålet. Om membranet skulle gå 
sönder läcker mjölk ut genom skvallerhålet och läckaget upptäcks enkelt. Det övre och 
undre blocket med membranet emellan skruvas ihop i mitten med en skruv. Detta syns i 
Figur 31. Ventiltryckaren har en o-ring för att täta mot loppet som den löper i. På 
ovansidan av ventilen sätts tryckluft som får den att röra sig nedåt i cylindern och trycka 
membranet mot sätet så att flödet stoppas. Ventiltryckaren är anpassad så att den pressar 
ner fjädern när den ska stänga. När den stängt mot sätet i blocket tar dess naturliga stopp i 
kanten på hålet i blocket. När trycket minskar återgår fjädern och ventiltryckaren tillbaka 
till sina respektive ursprungslägen. Ventiltryckaren och dess fjäder visas i figur 32. 
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6.5 Ventilblock, vrid 

 
Figur 33 Översiktsbild på konstruktionen, ventilblock vrid 
 

 
Figur 34 Genomskärning av ventilhuset 
När "koncept vridventil" togs från koncept- till konstruktionsfasen tillkom delar för att 
öka driftsäkerheten och säkerställa funktionen. 
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Figur 35 Genomskärning av ventilsätena och membranet 
Utformningen hos ventilsätena som ses i figur 35 anpassades så ett helt platt membran 
skulle kunna användas. Sätena har därför frästs ur ett block och ett dike runt dessa skapar 
mån för membranet att tryckas ner och stänga ventilerna. För att säkerställa att 
membranet tätar ordentligt har en kam kring varje urfräst dike konstruerats. Dess höjd är 
0,175 mm. Alla invändiga radier gjordes större än 1,6 mm enligt 3-A. En axel lades till 
för att centrera de andra delarna. Axeln är också tänkt att vara pumpens inlopp varför den 
konstruerats ihålig. Nederst mot ventildelen är den utformad som en cylindrisk distans. 
Distansen är 1,45 mm hög för att membranet, som är 1,5 mm, ska täta mellan portarna på 
pumpens ventildel och brickan som monteras ovanpå. Totalt har distans och kam 
konstruerats så membranet trycks ihop 15 procent av sin ursprungliga tjocklek. Distansen 
övergår till en sexkant med nyckelvidd 12 mm. Sexkanten gör att brickan orienteras så 
hålen för tryckarna alltid hamnar rakt över ventilsätena. I axelns övre ända finns en 
nippel och under den finns en gänga för att hålla ihop alla delar. 

 
Figur 36 Genomskärning av lagringsbrickan 
Tryckarna på baksidan av det ursprungliga membranet ersattes av separata ventiltryckare 
vilka hålls på plats av en bricka med hål. Brickan som ses i figur 36 fungerar även som 
lagring och säte för ventilväljaren som monteras ovanpå. Brickans lagringsdel är 0,2 mm 
längre än ventilväljarens tjocklek för att tillåta rotation av denna. Det borras även 
skvallerhål från brickans periferi in till respektive tryckarhål. Om membranet går sönder 
kommer läckaget att upptäckas med hjälp av skvallerhålen. 
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Figur 37 Genomskärning av tryckarna 
Tryckarna som ses i figur 37 har ett kullrigt huvud för att kunna manövreras mjukt. De är 
helt rotationssymmetriska vilket underlättar vid tillverkning och montering. 

 
Figur 38 Genomskärning av ventilväljare 
Ventilväljaren är en nästan helt rotationssymmetrisk detalj där endast ett urtag stör 
symmetrin, detta ses i figur 38. Urtagets uppgift är att låta en ventiltryckare i taget öppnas 
av membranets återfjädring. I jämförelse med det ursprungliga konceptet har 
ventilväljaren fått en skonsammare form på urtaget som har större radier för att slita 
mindre på tryckarna. Ventilväljaren har konstruerats med cylindrisk mantelyta för att ett 
kugghjul skulle kunna monteras för drivning. 
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6.6 Block bleed block 

 
Figur 39 Översiktsbild på block bleed block-ventilerna 
Ingående mjölkanslutning till pumpenheten måste enligt 3-A ha en block bleed block 
funktion. 
 
Denna konstruktion kan ses i figur 39. Den består av ett block med urborrade kanaler 
samt tre ventiler från Bürkert. När ventilerna ansluts till blocket fås den önskade 
funktionen med skvalleranslutning. Enheten placeras i nära anslutning till pumpen för att 
få så kort ledning emellan de båda enheterna.  

6.7 Service 
Service utförs med enkelhet på de båda lösningarna. Hygienpackningen och dess klämma 
möjliggör enkel demontering. De båda ventilblocken är uppbyggda så att alla delar 
monteras i samma riktning. Om en komponent i enheten slutar fungera kan 
serviceteknikern antingen demontera blocket på plats eller byta ut hela ventilblocket mot 
ett annat och ta med sig det felaktiga tillbaka till verkstaden. Detta förfaringssätt ger en 
snabb och smidig service och minimerar onödiga stopp.  
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6.8 Prototyp 

 
Figur 40 Bild på prototyperna 
För att visualisera båda lösningarna har prototyper av dessa tagits fram. Prototyperna 
innefattar funktionerna från koncepten men är inte avsedda för bruk. 
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7 Slutsats och diskussion 
Pumpen som har valts är av kolvtyp. Den valdes eftersom kolvpumpen kunde konstrueras 
med ett robust utförande och den är kapabel att leverera en korrekt mängd mjölk. Hela 
enheten har designats för att klara hygienkrav enligt 3-A. Om kolven körs till sitt nedre 
ändläge blir pumpen självdränerande. Detta beror på tre faktorer: Att kolvens ändplan har 
konisk form som gör att vätska rinner av. Pumphusets diameter är större i den nedre delen 
för att låta vätskor passera utanför kolvtätningen. Pumphusets botten har en konisk del i 
centrum med tätning mot kolvstången. Utanför konen sluttar botten och via en 
slangnippel i den lägsta delen leds vätskor ur pumphuset. 
 
Två ventilblock har valts. Båda har försetts med membranventiler eftersom dessa är 
hygieniska och lämpar sig bra för användning i livsmedelsapplikationer. Det beror på att 
inga rörliga delar kommer i kontakt med mjölken. Bekymmer med carry over har lösts 
genom att nipplar och kanaler gjorts kortare och designats med faser vilket förenklar disk 
och att första mängden mjölk till varje provtagare körs ut i avloppet. Båda ventilblocken 
har sex anslutningar; ett inlopp, ett och fyra utgångar för provningsutrustning. Det finns 
flera olikheter i blockens uppbyggnad och funktion. En av skillnaderna består i hur de 
manövreras. Den ena drivs pneumatiskt och den andra med en mekanisk lösning. Båda 
metoderna har fördelar och nackdelar. Drivningen medför att ventilblocken blir kompakta 
i olika riktningar, det mekaniska är lägre medan det pneumatiska är smalare. Oavsett 
vilken som väljs för produktion erhålls en snygg och kompakt lösning som passar bra in i 
VMSen, är tillförlitlig och driftsäker. 
 
Det tog längre tid än beräknat att få tillgång till en monterad och programmerad version 
av Bürkerts förslag för tester samt att sammanställa ritningar och underlag för 
prototyptillverkningen. I övrigt har tidplanen varit ett bra stöd och projektet har kunnat 
fortlöpa trots ovan nämnda hinder. Rapportering har skett kontinuerligt under projektet. 
Detta bidrog till att arbetet kunde färdigställas i tid. 
 
Endast en avgränsning upprättades i projektets inledningsfas. Detta kan i efterhand anses 
ha varit för lite då projektet visade sig vara större än deltagarna räknat med. Det står inte 
definierat i målformuleringen vilka tekniska lösningar som skulle tas fram så det kan 
antas att alla lösningar som krävs för pumpens funktion avsetts. Därför skulle det varit 
lämpligt att ha specificerat målen lite tydligare eller ha med en avgränsning gällande 
teknisk lösning för styrning av pumpen. 
 
De beräkningar som utfördes var beräkningar på pumphusets diameter för att säkerställa 
att pumpens volym var tillräcklig samt att membranet i ventilblocket deformerats nog för 
att täta mellan portarna. I andra fall har dimensionering skett med hjälp av tabeller, 
standarder och uppskattningar. 
 
Att bestämma pumpens mått med ett excel-blad var en bra metod som möjliggjorde en 
enkel optimering av slaglängd och diameter på pumpen för att dels få tillräcklig kapacitet 
och dels få ett utseende som passar in i VMSen. Då tester av den färdiga prototypen inte 
utförts kan andra dimensioner på pumpen vara lämpligare för önskad funktion. Dessa 
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framtida tester kommer även visa vilket av de två ventilblocken som är mest lämplig att 
producera. 
 
Pugh-matrisen användes för att välja vilka koncept som skulle vidareutvecklas. 
Tillsammans med workshopen bidrog den till att steget från konceptgenerering till 
konstruerande av CAD-modeller gick smidigt. 
 
Citat från Mats Gudmundsson på DeLaval efter avslutat examensarbete: 
 
”Daniel och Karl har visat ett stort engagemang och tagit sig an uppgiften med mycket 
kreativitet. Dom har framgångsrikt lyssnat och frågat sig fram till hur mjölkning och 
provtagning fungerar i VMS. Dom har arbetat från grundläggande principer för pumpar 
och ventiler hela vägen till valda koncept och prototyper. Resultatet är mycket bra och 
passar perfekt in i nästa generations provtagningssystem för VMS. Kanske leder deras 
arbete hela vägen till ett patent. Det har varit mycket roligt och givande att vara 
handledare för Daniel och Karl – Ett stort tack från hela VMS avdelningen!” 
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8 Vidare arbete 
För att få fram en produktionsfärdig produkt krävs vidare arbete. Följande punkter bör ses 
över: 

 Drivning av kolvstången. En rörelseskruv är att rekommendera 
 Givare för att säkerställa kolvens och ventilernas positioner 
 Tryckluftsstyrningen av ventilerna i luftkonceptet måste integreras i VMSen 
 Reglering av de två tryckluftnivåerna samt ventilpaketet som bestämmer om det 

ska levereras mjölk, tryckluft eller diskvatten till den öppna ventilen 
 Ett hus som innesluter och skyddar pumpen och dess kringutrustning 
 Hållfasthetsberäkningar för relevanta delar i pumpen 
 Undersöka hur diskningen fungerar om en eventuell extra diskanslutning behövs. 

En möjlig lösning på problemet är då att ansluta dräneringsventilen på 
ventilblocket till den ny nippeln på pumphusets undre del. Ett annat alternativ är 
att koppla disklösning direkt till denna för att på så sätt kunna diska utan att röra 
kolven 

 För att eliminera att ventiler som inte skall användas öppnas då vridväljaren vrids 
förbi dessa yttrades ett förslag under presentationen. Lösningen innebär att en 
pneumatisk cylinder monteras istället för urtaget. Cylinderns ena ändläge skall 
vara jäms med vridväljarens bottenyta så att inte ventiltryckarna påverkas medan 
den vrids. När cylindern positionerats över den ventiltryckare som skall öppnas 
höjs cylindern och öppnar då ventilen 

 Välja lämpliga motorer för drivning av koncepten 
 Funktionstest av prototypen 
 Utreda hur enheten och dess kringutrustning klarar EMC-krav 
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Figur 15 Bild på kolvpump med disk, egen bild 
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Figur 36 Genomskärning av lagringsbrickan 
 
Figur 37 Genomskärning av tryckarna 
 
Figur 38 Genomskärning av ventilväljare 
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Figur 44 Sammanställningsritning på membranventil, vrid, egen bild 
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Figur 53 Bild på kulventil i olika lägen, 
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ula_de_bola.jpg/250px-Seccion_valvula_de_bola.jpg, 2011-04-07 
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Figur 56 Bild på nålventil, 

http://www.oemautomatic.se/Archive/ProductImages/images/bigimg/1386
65_4_812.jpg, 2011-04-07 

 
Figur 57 Bild på kägelventil, egen bild 
 
Figur 58 Bild på spjällventil, 
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Figur 59 Bild på tallriksventil, http://www.k-
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Figur 60 Bild på purgeventil, egen bild 
 
Figur 61 Bild på purgeventil, egen bild 
 
Figur 62 Bild på skjutventil, 
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Figur 63 Bild på pneumatisk klämventil, 

http://www.youtube.com/watch?v=IVXS8c4TzOI, 2011-04-07 
 
Figur 64 Flödesschema mjölk in, egen bild  
 
Figur 65 Flödesschema mjölk ut, egen bild 
 
Figur 66 Flödesschema vatten in, egen bild 
 
Figur 67 Flödesschema vatten ut, egen bild 
 
Figur 68 Flödesschema tryckluft genom, egen bild 
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Figur 69 Flödesschema avlopp, egen bild 
 
Figur 70 Flödesschema Fat Sampler, egen bild 
 
Figur 71 Flödesschema Gårdstank, egen bild 
 
Figur 72 Flödesschema Herd Navigator, egen bild 
 
Figur 73 Flödesschema Blandning, egen bild 
 
Figur 74 Flödesschema OCC, egen bild 
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A.Sammanställningsritning membranventil, 
luft 

 
Figur 41 Sammanställningsritning på membranventil, luft 

 
Figur 42 Sammanställningsritning på membranventil, luft 
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B.Sammanställningsritning membranventil, 
vrid 

 
Figur 43 Sammanställningsritning membranventil, vrid 

 
Figur 44 Sammanställningsritning membranventil, vrid  
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C.Workshop protokoll 
  
Deltagande: 
Staffan Persson, Jouko Raninen, Sara Johansson, Mats Gudmundsson, Daniel Steen, Karl 
Helgén, LeifB Johannesson   
 
 
 
 
Brainstorming kring: 

 Hur kan pump och ventil lösningarna vidareutvecklas? 
 Finns det bättre lämpade pumpar/ventiler för ändamålet? 
 Hur bygger vi ihop pumpen och ventilerna till en enhet 

 
Gemensamt: 

 Vatten disk ur samma koppling 
 fyrkantspackning bra ur hygienisk synvinkel 
 Slangpump frigjord när den inte används 
 Slangpump med fyra rullar, två horisontella och två vertikala 
 Kolvpumpar finns utan tätningar t.ex. stötdämpare för bilar 
 Miniräknarmatta av Joukos ventil med ett block av cylindrar 
 Flytande O-ring stiga pump 
 Zn-aluminium funkar inte, rent aluminium behövs 
 Centrifugalpump behöver vätska för att köras 
 Membranpump med membran format som dorn 
 Ventilblock slipat med hög precision likt kemiflaskor. Rörelse upp och runt 
 Logikscheman, gröna pilar 
 Ventilblock med pluggade hål från början 
 Kolvpump med diskläge, jiddlar vid disk 
 Väl definierade hörn för diskning 
 Servo kan användas för att styra kolvpumps hastighet 
 Ta allt mediet i ett slag för att få jämt flöde 

 
Skisser: 

 Ventilflöjt 
 Kolvpump med diskläge 
 4 rullar slangpump 
 Slangpump med återgående rulle 
 Slangklämpump ”hjärtat” 
 Slangmatris 



Examensarbete  Karl Helgén 
Milk Sample Device  Daniel Steen 

51 

 Miniräknare 
 Tryckluftskammaren 
 Stiga pumpen 
 Vakuumventil 
 Dubbel membranventil, tryckluftsstyrd 
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D.Faktainsamling 

Pumpar 

Impellerpump 

 
Figur 45  Bild på Impellerpump 
Impellerpumpar har ett brett användningsområde. De härstammar från båtlivet där de ofta 
används som länspumpar. Idag används impellerpumpar även inom livsmedels-, 
kosmetika- och kemiindustrier på grund av deras skonsamma produkthantering, slitstyrka 
och för att de är lätta att underhålla. Dess fördelar är att de är självsugande och reversibla. 
Vidare är de driftsäkra efterseom de både kan pumpa fasta partiklar och.13 Ytterligare en 
stor fördel med impellerpumpar är att de är små gentemot deras kapacitet och därigenom 
lätta att installera i trånga utrymmen. 14 Se figur 45. 

Kolvpump 

 
Figur 46  Bild på kolvpump 
Kolvpumpar räknas som den äldsta och vanligaste förträngningspumpen. Pumpningen 
sker med hjälp av en fram och återgående rörelse hos kolven.Det finns en rad olika 
varianter av kolvpumpar, figur 46 visar en principskiss på en sådan. Fördelar med 
pumptypen är att varje kolvslag ger en bestämd mängd vätska ur pumpen. Om antalet 
slag per minut är känt är det därmed enkel att räkna ut flödet.15 Vidare kan kolvpumpar 
användas då höga tryck och god verkningsgrad efterfrågas. En enkel handpump med en 
kolv kan bygga upp ett tryck på upp till 150 MPa. En nackdel är att flödesvariationerna 

                                                 
13 Impellerpumpar, http://www.pumpportalen.se/pumpguiden/pumpar/produkt/Impellerpumpar/186, 
Pumpportalen, hämtad 2011-04-06 
14 Flexibla impellerpumpar, http://www.johnson-
pump.com/JPIndustry/Impeller_Pumps/SE_Impeller_generalSPX.htm, Johnson Pump, hämtad 2011-04-06 
15 Pumphandboken, Kapitel 3.1, sidan 19, http://www.pumpportalen.se/pumphandboken/3/, hämtad 2011-
04-07  
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blir stora vid kontinuerlig pumpning när endast en kolv används. Detta eftersom halva 
arbetscykeln då går åt till att fylla pumpen16  

Kugghjulspump 

 
Figur 47  Bild på kugghjulspump 
Kugghjulspumpen är uppbyggd av två kugghjul som sitter monterade i ett pumphus. Ett 
av kugghjulen är glidlagrat och drivs av det andra kugghjulet. Lagret och axeltappen är 
beroende av den pumpade vätskans smörjande egenskaper då de sitter placerade på 
insidan av pumphusgaveln vilket kan vara en nackdel. En annan nackdel är att det krävs 
noggranna toleranser på kugghjulen för att pumpen ska vara tät och arbeta ordentligt. 
Detta gör också pumpen känslig för föroreningar17. Figur 47 visar hur en kugghjulspump 
fungerar. 

Lobrotorpump 

 
Figur 48  Bild på lobrotorpump 
Lobrotorpumpar tillhör kategorin deplacement pumpar. En deplacement pump har en 
bestämd mängd vätska som den pumpar varje varv. För att styra flödet ökas varvtalet. 
Fördelar med en lobrotorpump är att den ger ett jämt och kontinuerligt flöde. De klarar av 
att pumpa både låg- och högviskösa vätskor. De är självsugande och reversibla och kan 
ge fullkapacitet i båda riktningarna. Pumparna är ofta kraftigt byggda med stora axlar och 
lager.18 Lobrotorpumpen liknar kugghjulspumpen och har därför sama nackdelar. Den har 

                                                 
16 Ventiler, Sidan 314, Kapitel 8.1.4, Fryklund, Per, Karlebo handbok utgåva 15 år 2000, isbn 978-91-47-
01558-0 
17 Kugghjulspump, ytter-, http://pumpportalen.se/pumpguiden/pumpar/produkt/Kugghjulspump%2c+ytter-
/190, Pumpportalen, hämtad 2011-04-07 
18 Lobrotorpumpar, http://pumpportalen.se/pumpguiden/pumpar/produkt/Lobrotorpumpar/162, 
Pumpportalen, hämtad 2011-04-06 
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dock anpassats för att vara skonsam mot mediet som pumpas vilket är fördelaktigt vid 
hantering av livsmedel. Figur 48 visar en lobrotorpump. 

Membranpump 

 
Figur 49 Bild på membranpump 
Membranpumpar används för att transportera olika vätskor inom alla typer av industrier. 
Dess fördelar är att de klarar av både tjocka och tunna vätskor och renhet hos vätskan är 
inget krav. Pumparna fungerar också med aggressiva vätskor. Det finns ett brett 
användningsområde för membranpumpar i och med deras goda egenskaper. De används 
till exempel inom kemisk industri för att pumpa syror och alkalier men även inom 
färgindustrin för att pumpa lösningsmedel och färg.19 Figur 49 visar en membranpump. 

Skruvpumpar 

 
Figur 50 Bild på skruvpump 
Skruvpumpar är en typ av förträngningspumpar. En eller flera skruvar används för att 
pumpa hög och låg viskösa vätskor. Arkimedes skruvpump är ett klassiskt exempel på 
hur en skruvpump kan vara uppbyggd. Skruvpumpen ger en bestämd mängd vätska för 
varje varv den snurrar. En eller flera skruvar snurrar och deras gängor för vätskan framåt 
när de ligger emot pumphuset Viskositeten på den vätska som skall pumpas bestämmer 
med vilket varvtal skruvarna måste roteras. En lättflytande vätska kräver ett högre varvtal 
då en större mängd vätska kan ta sig förbi skruvens tätningar. En egenskap hos 
skruvpumpar är att vätskan rinner ur huset om pumpen stannar, detta kan vara både en 
för- eller nackdel beroende på applikation 20 Figur 50 visar en skruvpump. 
                                                 
19 Tryckluftsdrivna membranpumpar, http://www.johnson-
pump.com/JPIndustry/AODD/SE_AODD_generalSPX.htm, Johnson Pump, hämtad 2011-04-06 
20 Screw Pumps, http://www.globalspec.com/learnmore/flow_transfer_control/pumps/screw_pumps, 
Globalspec, hämtad 2011-04-07 
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Slangpump 
 

 
Figur 51 Bild på slangpump 
Slangpumpar är uppbyggda av en slang som ligger i en bana eller i ett hus och en rulle 
som pressar vätska fram genom slangen. Figur 51 visar en vanlig variant där slangen 
ligger i ett hus och tre rullar roterar runt mitten och trycker mediet framåt. Fördelar med 
slangpumpen är att det endast är slangen som kommer i kontakt med vätskan som 
pumpas och det minimerar risken för nedsmutsning avsevärt. Slangen är den enda 
reservdelen som behövs bytas och dessa finns i olika material beroende på vad som skall 
pumpas. Slangpumpar är skonsamma mot vätskorna som pumpas och passar bra till 
vätskor som är känsliga för skjuvning.21 

Ventiler - principer 
För att kontrollera flöden av olika medier används ventiler. Det finns tre huvudgrupper av 
ventiler. Nedan presenteras dessa. 

Sätesventiler 
En sätesventil arbetar med en kägla som tätar mot ett säte. Käglans ställdon måste i de 
flesta fall övervinna krafterna från flödet för att kunna täta ordentligt.22 

Kulventil 

 
Figur 52 Bild på kulventil 

                                                 
21 Peristaltic pumps, http://www.watson-marlow.co.uk/wmb-gb/perfect.htm, Watson Marlow, hämtad 
2011-04-07 
 
22 Ventiler, Sidan 321, kapitel 8.1.9, Fryklund, Per, Karlebo handbok utgåva 15 år 2000, isbn 978-91-47-
01558-0 
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Figur 53 Bild på kulventil i olika lägen 
Genom att rotera kulan kan flödet styras på olika sätt eller helt stoppas. Figur 52 och 
figur 53 visar kulventiler. 
 

Klaffventil 

 
Figur 54 Bild på klaffventil 
Flödet stoppas när klaffen stängs. Figur 54 visar en klaffventil.  

Membranventil 

 
Figur 55 Bild på membranventil 
Flödet varierar beroende på hur långt ratten som styr membranet öppnas. Figur 55 visar 
en membranventil.  
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Nålventil 

 
Figur 56 Bild på nålventil 
Flödet varierar beroende på hur långt nålen skruvas ut. Figur 56 visar en nålventil. 

Kägelventil 

 
Figur 57 Bild på kägelventil 
Flödet släpps på när cylindern lyfter käglan. Figur 57 visar en kägelventil. 
 

Spjällventil 

 
Figur 58 Bild på spjällventil 
Vinkeln på spjället bestämmer flödet. Figur 58 visar en spjällventil. 
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Tallriksventil 

 
Figur 59 Bild på tallriksventil 
Flödet varierar beroende på hur långt talriken skruvas ut. Figur 59 visar en tallriksventil. 

DeLaval, Purgeventil 1 
 

 
Figur 60 Bild på purgeventil 
Tryckluft anslutes till botten på plastdetaljen och vätska strömmar in och ut genom de 
båda sidohålen. Gummipackningen ligger i plasthuset och när trycket ökar från 
tryckluftsledningen släpper packningen från sitt säte och luften kommer in i huset. Denna 
ventil används för att blåsa rent i ledningar. Ett problem är att den väsnas vid vissa 
tryck.23 Figur 60 visar en purgeventil. 

DeLaval, Purgeventil 2 

 
Figur 61 Bild på purgeventil 

                                                 
23 Larsson, Magnus, 2011, DeLaval, personlig intervju, 2011-04-07 
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Denna ventil fungerar på samma sätt som ovanstående. Fast denna har en mekanism som 
gör att den klarar av att hålla sig öppen med ett lägre tryck. Problemet som ventilen ovan 
har är åtgärdat på denna24. Figur 61 visar en purgeventil. 

Slidventiler 
I slidventilen finns en slid som kan förskjutas till olika lägen. Beroende på hur slidens 
utformning kan ventilen antingen leda mediet mellan olika portar eller använda 
slidfunktionen för att reglera genomloppets flöde. I de fall sliden verkar tvärgående mot 
flödet krävs en mindre kraft för ventilens ställdon. 25 

Skjutventil 

 
Figur 62 Bild på skjutventil 
Genomloppets flöde varieras genom att spjället förskjuts. Figur 62 visar en skjutventil. 

Övriga ventiler 

Pneumatisk klämventil  

 
Figur 63 Bild på pneumatisk klämventil 
Slangen kläms ihop och flödet stoppas. Figur 63 visar en pneumatisk klämventil. 

Ventiler - styrning 
Det finns även olika principer för styrning av ventlier. Nedan omnämns de aktuella 
alternativen. 

Pneumatiskt styrda ventiler 
VMSen kan leverera upp till 6 bar. Detta kan utnyttjas när större flöden hanteras. Om 
läckage uppstår på styrluftslangar kan dessa lätt lokaliseras eftersom luften kommer att 

                                                 
24 Larsson, Magnus, 2011, DeLaval, personlig intervju, 2011-04-07 
25 Ventiler, Sidan 321, kapitel 8.1.9, Fryklund, Per, Karlebo handbok utgåva 15 år 2000, isbn 978-91-47-
01558-0 
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pysa ut. Övertrycket i ledningen kommer också att förhindra föroreningar att ta sig in i 
systemet, vilket är gynnsamt.26 

Vakuumstyrda ventiler 
VMSen kan leverera ett vakuum (0,5 ATM). Vakuumstyrda ventiler används dock i allt 
mindre utsträckning då de medför mindre fördelaktiga aspekter, vid läckage sugs 
föroreningar in i systemet. Läckagen hörs inte och är därför svåra att upptäcka. Eftersom 
VMSen använder endast 0,5 ATM vakuum krävs stor area på ställdon relativt kraften 
som fås. Detta ger onödigt stora konstruktioner.26 

Elektriskt styrda ventiler 
VMSens IO kort kan leverera en ström på 2A fördelat på fyra utgångar. Detta ger 
maximalt 50 Watt att styra ställdonet med. Därför lämpar sig elektriskt styrda ventiler 
bättre till mindre applikationer med mindre volymer. De är billigare eftersom ställdon 
och ventil köps som en enhet.26 

Slangar 
Det finns en mängd slangar i olika material på marknaden. Beroende på huruvida 
livsmedel skall transporteras genom slangarna ställs olika krav på vilka material som får 
användas. För att försäkra sig om att rätt slang väljs måste tillverkningsmaterialet 
överensstämma med de krav som satts upp av det land där produkten skall säljas. De 
olika kraven varierar mellan olika länder. I Tyskland gäller BfR Empfehlung XV:3 och 
dessa krav måste uppfyllas för att en produkt skall få säljas i landet. I USA gäller FDA 
CFR 21 § 177.2600, dessa krav måste uppfyllas för att en produkt skall få säljas där. 
Directive 2002 / 72 EC gäller för hela EU men om en  produkt har godkänts enligt något 
av ovanstående länder godkänns detta även i EU. DeLaval har en databas som 
kallas ”Pedal” där alla använda material finns listade tillsammans med sina respektive 
datablad. Databladen innehåller även information om dragbrottgräns, rivhållfasthet och 
liknande parametrar27. 

                                                 
26 Raninen, Jouko, 2011, DeLaval, personlig intervju, 2011-04-11 
27 Bosma, Epke, 2011, DeLaval, Personlig intervju, 2011-04-08 
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E. Kriteriebeskrivning Pughmatris Pump 
 
Förmåga att pumpa exakt mängd mjölk 
Pumpens förmåga att leverera en exakt mängd mjölk till inkopplade enheter. 
 
Bibehållen pumpförmåga över tid 
Pumpens pumpförmåga över tid, dvs. försämrad pumpkapacitet över tid. 
 
Starta med tomt pumphus 
Hur bra pumpen klarar att starta och börja pumpa med tomt hus. 
 
Självdränerande 
Om pumpen är naturligt dränerande. 
 
Få delar i kontakt med mjölken 
Antalet delar som rör mjölken i pumpningsförloppet. 
 
Servicemöjligheter 
Möjligheten att serva pumpen. 
 
Robust 
Pumpens stabilitet och robusthet. 
 
Enkel att diska 
Hur enkelt det är att diska pumpen. 
 
Få unika delar 
Hur många unika delar pumpen består av. 
 
Få rörliga delar 
Hur många delar i pumpen som rör sig. 
 
Möjlighet till 3A-anpassning 
Hur bra det går att anpassa pumpen efter 3As riktlinjer. 
 
Användning av standardkomponenter 
Hur många av pumpens delar som är standardkomponenter. 
 
Användning av befintliga komponenter 
Hur många av pumpens delar som finns i DeLavals filsystem pedal. 
 
Möjlighet till integrering av ventilblock 
Hur bra det går att integrera ventilerna så nära pumphuset som möjligt. 
 
Enkel konstruktion 
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Hur enkelt konstruktionen är uppbyggd. 
Få delar 
Hur många delar pumpen består av. 
 
Inga dödvolymer 
Hur många dödvolymer pumpen har, tarmar m.m. 
 
Klara 5-80 grader C 
Hur bra pumpen klarar temperaturskillnader inom intervallet 5-80 grader. 
 
Syra-/ Alkalietålighet 
Pumpens förmåga att klara syror och alkalier som finns i diskmedlet. 
 
 
 
 
 



Examensarbete  Karl Helgén 
Milk Sample Device  Daniel Steen 

63 

F. Kriteriebeskrivning Pughmatris Ventil 
 
Få delar i kontakt med mjölken 
Antalet delar som rör mjölken i ventilen. 
 
Servicemöjligheter 
Möjligheten att serva ventilerna. 
 
Robust 
Ventilernas stabilitet och robusthet. 
 
Enkel att diska 
Hur enkelt det är att diska ventilerna. 
 
Få unika delar 
Hur många unika delar ventilerna består av. 
 
Få rörliga delar 
Hur många delar i ventilerna som rör sig. 
 
Möjlighet till 3A-anpassning 
Hur bra det går att anpassa ventilerna efter 3As riktlinjer. 
 
Användning av standardkomponenter 
Hur många av ventilernas delar som är standardkomponenter. 
 
Användning av befintliga komponenter 
Hur många av ventilernas delar som finns i DeLavals filsystem pedal. 
 
 
Enkel konstruktion 
Hur enkelt konstruktionen är uppbyggd. 
 
Få delar 
Hur många delar ventilerna består av. 
 
Inga dödvolymer 
Hur många dödvolymer ventilerna har, tarmar m.m. 
 
Klara 5-80 grader C 
Hur bra ventilerna klarar temperaturskillnader inom intervallet 5-80 grader. 
 
Syra-/ Alkalietålighet 
Ventilerna förmåga att klara syror och alkalier som finns i diskmedlet. 
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G. Flödesscheman 

Nya systemet  
Mjölk in 

 
Figur 64 Flödesschema mjölk in 
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Mjölk ut 

 
Figur 65 Flödesschema mjölk ut 
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Vatten in 

 
Figur 66 Flödesschema vatten in 
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Vatten ut 

 
Figur 67 Flödesschema vatten ut 
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Tryckluft genom 

 
Figur 68 Flödesschema tryckluft genom 
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Gamla systemet 
Avlopp 

 
Figur 69 Flödesschema Avlopp 
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Fettprovtagaren 

 
Figur 70 Flödesschema Fat Sampler 
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Gårdstank 

 
Figur 71 Flödesschema Gårdstank 
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Herd Navigator 

 
Figur 72 Flödesschema Herd Navigator 
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Blandning 

 
Figur 73 Flödesschema Blandning 
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OCC 

 
Figur 74 Flödesschema OCC 
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