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Sammanfattning 

Stoftavskiljning i Dustcontrols produkter sker medelst filter. I stoftavskiljare får 
lufthastigheten i slangen inte understiga visst värde, eftersom det inte ska finnas risk för att 
stoft sprids i miljön man arbetar i och att den kan deponeras i slangarna. Övervakning av 
hastigheten tarvas. En marknadsanalys av företag med liknande produkter har utförts. Tre 
mätprinciper valdes, två för att mäta hastighet och en för att mäta tryckfallet över filtren. 
Mätresultaten för hastighet skiljer sig inte mycket åt. Ett samband mellan hastighet och 
tryckfall bestämdes experimentellt. Tryckgivaren, som ska svara för övervakningen genom att 
påverka en signallampa, kan ställas in på det värde, som motsvarar önskad minsta 
flödeshastighet. I detta fall 20 m/s enligt norm. 



 
 

  



 
 

 

Abstract 

Dust extraction in products from Dustcontrol is performed by filters. The air velocity speeds 
in an extractor hose must not be lower than a certain value, lest dust will be spread in the 
working environment and lest deposition of dust in the hose should occur. Monitoring of 
velocity is required. Market analysis of products from competitions was performed. Tree 
measuring principles were chosen, two of there as to velocity and one for pressure drop across 
the filter. Results from velocity measurements do not differ much. A relation was established 
between speed and pressure. A pressure gage for monitoring the system, by activating a signal 
lamp, can thus be tuned to a value corresponding to the minimum speed permitted, in the 
present case 20 m/s, according to European standard.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
En stoftavskiljare suger damm. Dammet bestå av partiklar av olika storlekar, som finns i luft. 
Med en flödeshastighet på 20 m/s kan större partiklar sugas upp. Vid denna och högre 
flödeshastighet är risken för igensättning genom dammanhopningar och spridning av dammet 
i lokalen under arbete vid punktutsug ringa. Sådana kan förorsaka strypning av flödet vilket 
leder till sämre stoftavskiljning. På vissa arbetsplatser kan det i längden vara skadligt. I detta 
examensarbete ska därför ett system utvecklas för att varna användaren när luftflödet är under 
20 m/s. I många fall beror nedsättning av hastighet på att filter blir igensatta av stoft. 

1.2 Målformulering och syfte 
 Examensarbetet ska utmynna i förslag på hur eller med vilka tekniker som 

flödeshastigheten bör övervakas i systemet. 

 En prototyp för analys och testning av flödeshastighet ska byggas 

1.3 Avgränsningar 
 Endast den teknik som är bäst lämpad att använda utifrån de tekniska alternativ som 

Dustcontrol använder ska detaljstuderas. 

 Temperaturen på luften kommer i normal drift att hållas mellan -50 och +50 grader 
Celsius. 

 Endast ”ren luft” ska användas i test. 

1.4 Lösningsmetoder 

1.4.1 Faktainsamling 
Informationssökning genom internet, Dustcontrols egna handbok, litteratur från de olika 
kurserna på KTH:s maskiningenjörsprogram på Campus Telge samt litteratur från biblioteket 
ska göras. Detta för att kunna få kunskap om hur olika tekniska apparater fungerar, och för att 
lösa problem i projektet. 

1.4.2 Marknadsundersökning 
Befintliga produkter på marknaden med samma funktion ska eftersökas. Detta ska göras för 
att generera idéer för hur man kan utveckla en luftflödesövervakning. 

1.4.3 Prototyp  
Uppgiften ska lösas genom att bygga en prototyp för att göra de mätningar som behövs. 

1.5 Kravspecifikation 

1.5.1 Tidskrav 
 Examensarbetet ska omfatta 10 arbetsveckor. 

 Handledarna ska kallas till minst 3 möten. 
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 Kallelser ska vara utskickade till handledarna senast 3 arbetsdagar före varje möte. 

 Protokoll från mötena ska lämnas in till handledarna inom 3 arbetsdagar. 

1.5.2 Dokumentationskrav 
 Projektrapporten skall dokumenteras med riktlinjer från KTH:s projekthandbok. 

 Tidplanen ska dokumenteras och uppdateras minst en gång per vecka och delges 
handledarna. 

1.5.3 Prototypkrav 
 Prototypen ska bestå av en mobil stoftavskiljare med slangar av diametern 38 mm. 

Flödeshastigheten ska mätas i en position belägen på avståndet tio slangdiametrar från 
inloppet av slangen, vars totala längd ska vara 4-5 m. 

 Mätningen av flödeshastighet ska göras i centrum av röret eller slangen. 
 En ljussignal och/eller ljudsignal ska aktiveras vid understigande av angivet 

flödeshastighetsvärde. Detta ska göras enligt EN 60335-2-69:2009 standarden paragraf 
(AA.22.202*) i Svensk Elstandards dokument.  

1.5.4 Kostnadskrav 
 Först och främst kommer att användas Dustcontols befintliga produkter, verktyg och 

elektroniska tillbehör. Finns därutöver behov av inköp av artiklar förser Dustcontrol 
med dessa. 
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2 Nulägesbeskrivning 
 

2.1.1 Presentation av företaget 
Företaget heter Dustcontrol AB och ligger i Stockholm. I deras reklam säger företaget bland 
annat:  

”Dustcontrol AB utvecklar, tillverkar och marknadsför mobila stoftavskiljare samt kompletta 
system för punktutsugning till industrin. Några maskiner som utvecklas är DC 2900, DC 3800 
och DC 1800. Det sistnämnda kommer att användas på labb. Företaget grundades 1972 och 
har idag 125 anställda och koncernen omsätter ca 200 MSEK. Företagets affärsidé är att 
tillgodose kundernas behov av renare och effektivare produktion och mer hälsosam 
arbetsmiljö genom att utveckla, tillverka och sälja sugsystem för damm, rök och spån. 
Dustcontrol bedriver internationell verksamhet i form av egna dotterbolag i USA, Tyskland, 
Finland, Österrike och England samt har representation genom partners på ytterligare 15 
marknader…” 

- Dustcontrol AB
 
  

 

 

 

2.1.2 Befintliga produkter med funktion för luftflödesövervakning 
I dagsläget finns det flera företag inom olika branscher som övervakar filter från igensättning. 
Fyra företag har undersökts. De flesta övervakar filtret i apparater som värmeväxlare och 
stoftavskiljare. Antagligen har många bolag liknande teknik vid filterövervakning, nämligen 
tryckmätare eller tryckbrytare. Lampor eller lysdioder används som varningssignal.  

Figur 2. Dustcontrols huvudkontor 
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Inom ventilation och svetsröksugning använder man också tryckmätning. De har kompletterat 
med en display som förklarar felen och visar värden av olika beräkningar i systemet. Några 
exempel på sådana företag är Swegon och TEKA. 
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3 Faktainsamling 

3.1 Standarder som ska följas 
Här nedan ges ett utdrag ur standarden EN 60335-2-69:2009  paragraf AA.22.202* som ska 
följas, i egen översättning från engelskan. 

Alla stoftavskiljningsanordningar skall kunna uppnå tillräckligt avlägsnande av damm, och en 
indikation skall ges enligt följande. 

a) Stoftavskiljare enligt dammklass M (medium) och H (high) skall förses med en 
indikator, som arbetar vid lufthastigheten genom den största slangen (eller röret) som 
tillverkaren har i sitt sortiment. Om justeringar av luftflödesindikatorn är nödvändiga, 
skall den kunna justeras utan verktyg. 

b) För sug – och - sopanordningar, ska indikator finnas och aktiveras innan tryckfallet 
blivit 50 Pa.  

c) För stoftavskiljare (exklusive luftrenare och exklusive anordningar av dammklass L) 
skall indikatorn fungera innan sughastigheten blir mindre än vad som anges av 
tillverkaren eller 20 m/s, vilket som är störst, med hänvisning till den största slangen, 
eller så ska damm källan stängas av genom en mekanism i filtret. Om damm källan 
inte kan stängas av (t.ex. när det finns ett transportband system i en 
produktionsprocess), ska åtminstone en av följande varningssignaler avges: 

‐ en akustisk varningssignal, om den används, skall den uppfylla ISO 7731 
‐ en visuell varningssignal, om den används, skall den uppfylla ISO 11428 

3.2 Företag 

3.2.1 Nilfisk 
Nilfisk startades år 1906 av Fisker & Nielsen. Det är från grundarnas namn som man fått 
Nilfisk. De byggde sin första Nilfisk-dammsugare det året. Under 2000-talet har 
tillverkningen inriktats mot rengöringsmaskiner, som det ges exempel på i Appendix. 
Intressant för aktuelltexamensarbete är manualen för deras stoftavskiljare. Här ges ett utdrag. 

”Användning av dammsugaren 
 
VARNING! 
 
Lufthastigheten i uppsugningsslangen får inte 
understiga 20 m/s. 
Denna status visas av primärfiltrets gröna indikator. 
 

När du använder dammsugaren, kontrollera: 
■ Statusen för nivåindikatorn för max. dammsuget material 
7 om nivåkontrollen är installerad. 
■ Primärfiltrets status 9 och absolutfiltrets status 
(om installerat) 10 . 
■ Status indikator lågt kompressortryck.” 
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     – Nilfisk 
 

Det första stycket visar att de antagligen har följt standarden AA.22.202*.  

3.2.2 Vector 
Vector Technologies Ltd har utvecklat stoftavskiljare i över 30 år. Dess 
dammsugaringenjörsavdelning är enligt deras egen utsago världsledande designers och 
tillverkare av sådana maskiner. Vector både övervakar och mäter tryckfallet över filtret med 
en och samma tryckmätare. Se Appendix för fler produkt kännedom. 

3.2.3 Swegon AB 
Swegon är ett företag som i mer än 50 år har utvecklat luftventilationer. Det mest intressanta 
med företaget ur exjobbets synvinkel är att de också har ett övervakningssystem över filtret i 
ventilationerna. Swegon har en filtertryckgivare (TBLZ-1-23) som kontinuerligt mäter 
tryckfallet över filtret och därmed kan filtret tömmas eller bytas ut när det behövs. Denna 
tryckgivare är kopplad till lampor och display som med text och siffror beskriver olika fel. Se 
appendix för fler produkt kännedom. 

Figur 3. Nilfisk manual 
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3.2.4 TEKA 
TEKA bildades år 1995 och de använder optisk och akustisk filterövervakning. De utvecklar 
bland annat fläktar, filter och utsugsarmar se appendix för fler produkt kännedom. 

3.3 Filtersystem  
De olika företagen har liknande processer i sina system där de skapar undertryck i systemet, 
med hjälp av en fläkt eller en pump. Filtreringsprocessen ser dock lite annorlunda för de olika 
företagen. I t.ex. stoftavskiljare har man flera filter i serie. Man kan ha en föravskiljare där 
man använder gravitationen för att skilja bort stora partiklar se figur 3.1. Stora partiklar 
ramlar ner efter centrifugering medan de mindre partiklarna går vidare till finfiltret. 

 

 

Andra steget är finfiltret. Avskiljningsgraden på finfiltret är över 99,995 procent av partikel 
storleken 0,15-0,30 µm enligt IEC 60335-2-69 standarden se figur 3.2 till vänster. 

 

 

Figur 3.1 Föravskiljare baserad på centrifugeringsprincipen, s.k. cyklon.  

Figur 3.2 Finfilter 
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Sist används mikrofiltret eller HEPA- filter som enligt EN 1822-1 standarden fångar 99,95 
procent av partiklar i storlekarna 0,15-0,30 µm se figur 3.2 till höger. HEPA betyder High 
Efficiency Particulate Air Filters. I vissa filtersystem kan man optiskt se om filtret är fullt som 
i föravskiljare, men i andra som t.ex. HEPA filter kan man inte direkt se om den fortfarande 
kan användas. Nilfisk verkar redan ha en fungerande stoftavskiljare med 
övervakningsfunktion. Vector har mobila såväl som stationära stoftavskiljare.  

3.4 Kommentarer 
Många företag som utvecklar stoftavskiljare använder någon slags övervakning. Det kan vara 
optisk övervakning av ett filter, visuell varningssignal som t.ex. lampa som lyser vid något fel 
i systemet eller varningsljud. Men inget företag avslöjar vad det är för apparat som mäter de 
specifika värdena och ger signal vid olika fel. Filtersystemet är mer komplicerat för 
stoftavskiljare än för de andra nämnda produkter, eftersom mycket damm med olika 
partikelstorlekar behöver sugas upp. 

3.5 Strömningsmekanik 
Omslag från laminär till turbulent strömning sker i kanaler när Reynolds tal Re blir större än 
ca 2320, men det är inget exakt värde utan bara ett närmevärde. Reynolds tal anger 
förhållandet mellan masskrafter och viskösa krafter. Hastighetsfördelningen i röret är från 
början okänd. Enligt uppgift ska mätningen göras mitt i röret. För låga hastigheter har man en 
parabolisk strömningsbild med nollhastighet vid rörväggen. För höga hastigheter är 
fördelningen mera jämn i rörets centrala del. Den förra brukar associeras med laminär 
strömning, den senare med turbulent. Omslaget mellan dessa brukar kunna anges av Reynolds 
tal. 

 

 

 

 

 

Re (Reynolds tal) = 


dv 
 där   [2:0] 

v är mediets hastighet (m/s) 

d är en karaktäristisk längd, för cirkulärt rör = diametern (m) 

ν är mediets kinematiska viskositet; 
  (m2/s) där 

μär mediets dynamiska viskositet (m2/s) 

 

Figur 2.3 Hastighetsprofil i rör vid 
laminär strömming (t.v) och turbulent 
strömning (t.h). 
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Flödeshastigheten v kommer i experimenten att variera mellan 6 och 40 m/s 

Densiteten ρ för luft är 1.2 kg/m3 vid temperaturen 20o c 

Luftens dynamiska viskositet μär 16,7 10-6 (kg/m  s), vid temperaturen 20o c 

Man finner att Re ~ 17000 vid 6 m/s och Re ~ 112000 vid 40 m/s. Med dessa värden kan 
konstateras att bara turbulent strömning förekommer i slangen. 

3.6 Mätteknik 
Det är allmänt känt i fluidmekanik (strömningslära) så väl som i solidmekanik 
(hållfasthetslära) att för att nå stationärt tillstånd måste man avlägsna sig en lagom sträcka 
från områden där störningar finns, i detta fall är det vid inloppet och vid skjutspjället. Om 
mätningen sker på ett avstånd av tio slangdiametrar från inloppet så brukar det anses att man 
befinner sig inom ett stationärt tillstånd.  

3.7 Metoder att mäta luftens hastighet 
En uppgift är alltså att mäta flödeshastigheten hos luft. Helst ska man också (för att kunna 
beräkna flödet) någorlunda väl känna hastighetens variation över tvärsnittet. Några metoder 
här för beskrivs i det följande. 

3.7.1 Konsolbalk med trådtöjningsgivare 
Det tryck som luftströmmen utövas på kroppar i sin väg kan man erhålla genom att mäta 
totala reaktionskraften på en sådan kropp. Symmetriska kroppar genererar bara motstånd 
(Widerstand, drag), medan osymmetriska kroppar ger båda lyftkraft och motstånd. Om 
kroppen fästes i änden på en konsolbalk kan kraften mätas på trådtöjningsgivare, som man 
fäst på balken. Inför mätningen måste balkmaterialets elastiska konstanter vara kända. Här 
nedan visas ett försök till dimensionering av en sådan mätanordning 

Balken bör vara tillverkad av ett material med låg E-modul, för att deformationerna och 
töjningarna ska bli stora för att ge hygglig mätprecision. 

Kroppen är en rund skiva med radien (r)   

luftströmmens hastighet kallas (v) 

luftens täthet är (ρ   
 

  

 

 

 

 

L 

Figur 3.4 Konsolbalk med trådtöjningsgivare 

r 

L 
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Kraften från luftströmmen blir, om vi bortser från kraften på själva balken: 

225,0 rCvF D     [2:1] 

CD är kroppens motståndskoefficient, som fås ur tabell. Vid aktuell hastighet gäller 
	56000	och tabell (1) ger CD =1,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Böjmomentet i det tvärsnitt på balken, där trådtöjningsgivarna är fästa blir 

M L F       [2:2] 

 
Om balken har rektangulärt tvärsnitt (b h), erhålls vid givarnas plats en spänning 

 

2

6

hb

M




      [2:3] 

Tabell1. Motståndskoefficienten CD som funktion av Re. 
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töjningen blir  

    [2:4] 

 

2

22

22

366

hbE

LrCv

hbE

LF

hbE

M D















  

Vi söker en kombination av rimliga realiserbara värden hos E, r, L och h. Antag, att vi gör 
balken av en polymerfolie med tjockleken	 0,5	  och bredden 5	  vi har 

20	  och 5	  . Epolymer 4000	 . Detta ger ε= 10-3 = 1000 µstrain, vilket 
kan ge bra noggrannhet.  

Vi konstaterar, att det bör kunna gå att göra en konsolbalk, som är inspänd i eller invid 
rörväggen (diameter 38 mm hos röret). Praktiskt måste L göras något mindre än antagna 20 
mm. I gengäld blir kraften F större, eftersom även luftkraft på balken uppkommer.  

3.7.2 Pitot-rör 
Pitot-röret är en mätsond som kan mäta det totala trycket om rörmynningen är riktad rakt mot 
luftflödet. Med hjälp av en u-rörsmanometer fylld med vätska mäts tryckskillnaden. Vissa u-
rörsmanometrar är rör med kroppsform som ett U i och andra kan rörets skänklar vara 
snedställda för att ge mer exaktare värden se figur 3.14. 

 

 

 

 

 

3.7.3 Prandtl-rör 
Ett prandtl-rör är väldigt likt ett pitot rör. Mätsonden utgörs här av ett dubbelväggigtrör. Det 
inre röret har en öppning i änden. När detta riktas mot flödet känner öppningen av 
totaltrycket, ptot. Det yttre röret har små hål på sin mantel, vilket gör att det känner av det 

Figur 3.5 Pitot-rör för mätning av statiskt, totalt och 
dynamiskt tryck 

E
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statiska trycket. De två rören ansluts till varsin ände av en u-rörsmanometer. Den uppmätta 
tryckdifferensen är det dynamiska trycket, pdyn, och hastigheten V kan bestämmas ur: 

 


dynV



2

    [2:5] 

Precisionen på ett sådant mätinstrument skiljer sig lite från pitot-röret pga. att statiska trycket 
mäts på olika ställen. 

 

 

 

3.7.4 Piezoelektrisk tryckgivare 
Piezoelektrisktmaterial får vid mekanisk belastning en elektrisk laddning. Laddningen av 
givaren måste sedan förstärkas i en särskild laddningsförstärkare och omvandlas till 
spänningssignal. De flesta tryckgivare använder halvledare och numera dominerar s.k. PZT 
(bly-zirkonat-titanat) -material. Givarna är ofta linjära i sin respons. 

Piezoelektriska givare bygger på observationen, att ett elektriskt fält påverkar deformationen i 
vissa material. Betecknas elektriska fältstyrkan med E och elektriska förskjutningsfältet med 

D gäller i vanliga material, att DE  0 .  [2:6] 

På samma sätt är sambandet mellan töjning ε och spänningen S vanligen 

εsSε       [2:7] 

där i specialfallet enaxligt tillstånd
E

s 1
 .   [2:8] 

Figur 3.6 Prandtl-rör 
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För piezomaterial gäller däremot ESdD s     [2:9] 

och EdS  εs     [2:10] 

där  är primitiviteten vid konstant spänning, d är den piezoelektriska koefficienten och  är 
den elastiska koefficienten vid konstant E. I själva verket är det tensorsorheten man måste 
hantera 

Man kan visa, om man antar lämpliga mått på PZT-elementet, att vid en kraft på 0,05 N får vi 
ut ungefär 0,3 μV spänning. Vid kända värden för materialkonstanter, krafter och dimensioner 
kan man kalibrera mätdonet, så att exempelvis flödeshastigheten kan avläsas direkt på ett 
visarinstrument eller en display. 

Vid mätning kan dock vissa felkällor inverka t.ex. om den piezoelektriska trycksensorn inte är 
i centrum av mätröret 

 

 

 

3.7.5 Vinghjulsanemometern  
En typ av utrustning för lufthastighetsmätning, som är mycket enkel att använda, är 
vinghjulsanemometern. Den är utförd som en propeller som sitter monterad på ett handtag. 
Propellern brukar vara skyddad av en omgivande ring. Vinghjulsanemometern brukar ha en 
övre gräns vid 35-40 m/s. Instrumentet är ganska ömtåligt - propellern skadas lätt. 
Vinghjulsanemometern mäter flödeshastigheten direkt och anger den på t.ex. en digital 
display eller analog visare som är kalibrerad. Vid mätning måste undvikas vissa felkällor. Rätt 
vinkel erfordras och propellern ska vara i centrum av slangen eller röret för att beräkningarna 
av medelhastigheten ska bli rätt i det snitt man mäter. 

 

Figur 3.7 Piezoelektrisk givare  
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3.7.6 Varmtrådsanemometer 
Denna bygger på principen, att om en elektriskt driven glödtråd placeras i luftströmmen, så 
kyls den olika mycket beroende på lufthastigheten. Detta leder till att mer effekt måste 
tillföras, om temperaturen hos tråden ska hållas konstant när hastigheten ökas. Värme 
transporteras bort genom ledning, strålning och konvektion. 

Varmkroppsanemometern består av en uppvärmd kropp (tråd) som brukar vara antingen av 
platina eller volfram, som kyls olika mycket beroende på hur mycket det blåser på den. Dess 
temperatur mäts med ett termoelement eller dylikt och blir ett indirekt mått på lufthastigheten. 

Exempel 

Varmtråden   lufthastighet V = 20 m/s 
material: platina  luftens temperatur T2 
diameter D   trådens temperatur T1 
längd L   luftens densitet ρ 
resistivitet     
    

Resistansen blir 
2

0 4
R

D

L








   
[2:11] 

Om vi antar, att huvuddelen av värmet förs bort genom ledning och det är värme 
övergångenstalet k som är styrande, kan man skriva den angivna effekten som  

Figur 3.8 Vinghjulsanemometer 
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 21a TTkLD       [2:12] 

och den tillförda som 

2
tp IR  .     [2:13] 

Sätts dessa effekter lika fås strömmen i tråden  

 

2
0

21

4

D

L
TTkLD

I











 

Man ser bland annat, att strömmen är beroende av trådens längd och linjärt beroende av dess 
temperaturskillnad relativt luften. 

 

 

3.8 Övervakningskomponenter 
Övervakningskomponenter finns att använda med olika tekniker, olika bra precision och till 
olika priser.  Här nedan förtecknas några övervakningskomponenter. 

3.8.1 Piezoelektrisk trycksensor 
Piezoelektrisk trycksensor som behandlats tidigare kan användas både vid mätning på labb 
och permanent i en maskin som en övervakningskomponent.  

3.8.2 Tryckomvandlare/switch (kan även kallas för pressostat) 
Tryckomvandlaren är en strömbrytare som är i frånläge, tills man uppnår det inställda 
tryckvärdet. Till- och frånslag sker inte säkert vid samma tryckvärde. Ibland kan skillnaden 

Figur 2.9 Varmtrådsanemometer 
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mellan dessa justeras av användaren. Skillnaden brukar man referera till som givarens 
hysteres. 

 

 

3.9 Utvärdering av mätmetoderna och övervakningskomponenter 
De olika mätmetoderna bör alla ge en acceptabel noggrannhet för mätning av tryck och 
flödeshastighet. Det skulle kunna gå att välja vilken mätmetod som helst. Eftersom man vill 
veta när hastigheten är 20 m/s, räcker det med att anbringa antingen en tryckomvandlare eller 
en piezoelektrisk tryckgivare. Eftersom trycket är en funktion av flödeshastigheten kan de 
ställas in efter rätt tryck för att ge en signal när trycket är uppnått.  

3.10  Dustcontrols mätmetoder 
Dustcontrol har tidigare använt sig av och använder sig fortfarande av alla metoder som är 
nämnda i rapporten förutom trådtöjningsgivare och piezoelektrisk trycksensor. Men mest har 
Dustcontrol använt sig av pitot-rör, prandtl-rör och vinghjulsanemometer. En annan typ av 
flödesmätning som traditionellt är mycket använd i strömningssammanhang på Dustcontrol är 
strypflänsen. I samband med så höga hastigheter (>25 m/s) som förekommer i 
punktutsugningssystem är den dock mindre lämplig, eftersom strypningen verkar för våldsamt 
på det hastiga flödet. Varmtrådsanemometer används ofta för kontinuerlig flödesavkänning i 
Dustcontrols anläggningar. I produktion har man redan i stoftavskiljarna en tryckomvandlare 
(pressostat). Denna pressostat har en tolerans av 10 mbar, har ingen hysteres enligt 
tillverkarens åsikt, men detta har ej undersökts och ström - spänningsbegränsning är 20 mA 
och 250 V.  

3.11  Val av mätmetod i projektet 
Ett beslut om vilka mätmetoder som skulle användas och det blev vinghjulsanemometer och 
pitot-rör för luftövervakning. Som övervakningskomponent valdes tryckomvandlaren. Det 
blev just dessa för enkelhetens skull, eftersom vinghjulsanemometern och tryckomvandlaren 
redan fanns på Dustcontrol och pitot-röret hade man bra erfarenhet av att bygga. 

  

Figur 3.10 Tryckomvandlare 
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4 Genomförande 

4.1 Metod för hur mätning ska genomföras 
När ett filter sätter igen sig av damm eller stoft, uppstår ett tryckfall ∆  över filtret. 
Flödeshastigheten V kommer då att sjunka. Tryckfallet simuleras i labbet av en strypfläns i 
sugslangen, så att man slipper arbeta med filter med olika grad av igensättning. Målet är att 
söka sambandet mellan V och ∆ . Övervakning av filtrets försmutsning bör kunna ske genom 
att mäta V, om ett sådant samband finns och är tillräckligt entydligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔP 

Fläkt 

5 m slang 

filter 
D = 38 mm 

Mätning i rörets centrum 

Figur 4.1 Mätprincip i labbtest. 
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4.2 Vinghjulsanemometerns placering 
Vinghjulsanemometern ska placeras i centrum av röret ca tio slangdiametrar från inloppet 
precis som tidigare beskrivits. Men vinghjulsanemometern är svår att hålla stadigt vid 
mätning. Därför byggdes ett stativ och i detta installerades både slangen och 
vinghjulsanemometern. 

4.2.1 Utförandet av stativet 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.3Vinghjulsanemometern med 
ståltråd och en klämma 

Figur 4.4 Vinghjulsanemometern tejpad 
för att hålla ståltråden stabil  

filter 

5 m slang 

Fläkt 

Mätning i rörets centrum 

ΔP 

Figur 4.2 Mätprincip, praktiskt utförande. 
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Vid installation av stativet och vinghjulsanemometern på slangen behövdes lera och tejpning 
av hela stativet för att täppa till alla läckage och ge stativet ett fast och stadig grepp. 

 

 

4.2.2 Mätning med vinghjulsanemometern 
Vid mätning ska slangen vara så rak som möjligt. Men slangarna är lite deformerade så det 
blir några små krökar på slangen. Det går att mäta utan att resultatet påverkas pga. krökarna är 
små. 

 

 

Figur 4.5 Vinghjulsanemometern och stativet  

Figur 4.6 Stoftavskiljaren med utsträckt slang redo att testas. 
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Som tidigare nämnt ska stängning av ett skjutspjäll simulera att HEPA-filtret blir fullt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undertrycket bakom filtret mäts sedan med en manometer 

 

 

 

. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 4.7 Skjutspjäll. 

Figur 4.8 Manometern som mäter tryckfallet över HEPA-filtret. 
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4.2.3 Kännedom om Tvärsnitts hastighet i rör och mätinstrument 
Om man vill veta vad den genomsnittliga flödeshastigheten är i snittet, måste den i centrum 
uppmätta hastigheten korrigeras. Hastighetsprofilen har tidigare vid turbulentflöde 
undersökts, varvid det visat sig att medelhastigheten är 0,9 gånger maximihastigheten, dvs. 
om medelhastigheten ska bli 20 m/s bör man i centrum ha ca 22 m/s. Detta enligt Dustcontrols 
handbok. Diagrammen har ritats med medelhastigheten versus tryckfallet och 
vinghjulsanemometern visar en hastighet på displayen som är 0,2 m/s för mycket vilket 20 
m/s blir 20,2 m/s. Undertrycket bakom filtret blir ungefär 13,8 kPa för den genomsnittliga 
flödeshastigheten enligt diagram 3.2 (den blå streckade linjen). 

4.2.4 Mätning med lavalmunstycke 
Mätning har även gjorts med lavalmunstycke av innerdiametern 50 mm kopplat till inloppet. 
Ett sådant munstycke monteras fast på slangen. Syftet med att använda detta är att minska 
tryckfallet vid inloppet. Flödeshastighetsvärden avser medelhastighet. Undertrycket för 
hastigheten 20 m/s blir bakom HEPA-filtret 13,8 kPa enligt diagram 4.1. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.9 Lavalmunstycke 
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Diagram 4.1 Resultat av mätning med vinghjulsanemometern på slang utrustat med lavalmunstycke. 
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4.2.5 Mätning vid inloppet med vinghjulsanemometern 
Eftersom det inte är ett jämnt utan ett ganska stört flöde vid inloppet, ser hastighetsfältet där 
annorlunda ut. Undertrycket vid flödeshastigheten 20 m/s blir ungefär 10,2 kPa.  

 

 

 

Diagram 4.2 Mätresultat vid inloppet. Vinghjulsanemometer har använts.  
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4.3 Pitot-rör 

4.3.1 Utförande 
Ett metallrör med 35 mm innerdiameter fungerade som förlängd mätsträcka för att säkerställa 
stadig montering av pitot-röret. Eftersom diametern i röret är mindre än i slangen använder 
man kontinuitetsekvationen för flödet Q1=Q2 för att beräkna hastigheten i röret när man har 
20 m/s i slangen. Detta för att mätningen ska gälla för den största slangen/röret. 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Konstruktion av pitot-röret 
Rören för statisk mätning är 60 mm långa, innerdiameter är 3 mm och ytterdiameter 6 mm. 

 

 

 

 

Figur 4.11 Metallrör för pitot-rörs 
mätningen. Hålen för tryckmätningen synliga 

Figur 4.12 Rör för mätning av statiskt 
tryck 
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Rören böjs med tång för att få rörmynningen vänd rakt emot flödet. 

 

 

Sedan svetsades pitot-röret fast i det stora metallröret. Viktigast var att tillse, att röret som ska 
mäta totala trycket får sitt centrum i metallrörets centrum. 
Vid mätning med pitot-rör får man ett dynamiskt tryck mätt i mm olja om mätsonden ansluts 
till en oljefylld u-rörsmanometer.10 mm olja motsvarar 82 Pa och utifrån trycket i Pa kan man 
genom formeln som tidigare beskrivits beräkna flödeshastigheten. 


dynV



2

 

Kontinuitetsekvationen ger 

21 QQ                 2211 AVAV   [3:0] 

Figur 4.13 Rör för mätning av totaltryck 

Figur 4.14 Rör för mätning av totaltryck, färdigt utförande. 
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Det betyder vid det dynamiska trycket på ungefär 342 Pa eller 41,7 mm olja får vi 
flödeshastigheten 20 m/s i slangen. För att få den genomsnittliga flödeshastigheten behöver 
man ta värdet på trycket som mäts multiplicerat med 0,9. Det betyder att ett dynamiskt tryck 
på 379,8 Pa mätt i centrum av röret blir i genomsnitt ca 342 Pa. Undertrycket bakom filtret 
blir då ungefär 12,5 kPa för den genomsnittliga flödeshastigheten som framgår av diagram 4.3 
(den röda linjen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.15 Pitot-rörs konstruktionen kopplad till detta 
U-rörsmanometer som mäter tryck i mm olja.  

Figur 4.16  Statisktryck mäts från det första röret 
som sticker upp till höger och totaltrycket från det 
vänstra röret.
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4.3.2.1 Felkällor vid användning av vinghjulsanemometern 
Instrumentet blockerar flödet i slangen uppskattningsvis av 5 procent av tvärsnittsarean. Detta 
leder till att trycket blir 0,1 kPa högre bakom HEPA-filtret. 

4.3.2.2 Tolerans av vinghjulsanemometern 
Tolerans vid 20 m/s är  0,5 m/s vilket är   2,5 %. 

Displayen visar 0,2 m/s för mycket vid 20 m/s vilket måste korrigeras.  

4.3.2.3 Tolerans och felkällor av pitot-rör 
Vid svetsningen fick Pitot-röret ett litet vinkel- och positionerings fel, mätt från metallrörets 
centrum. Men sedan med tång kunde det justeras. Vid kontroll mätning av placeringen kan 
man med linjal och ögonmått se att centrum av totaltrycksröret ligger ungefär 1 mm från 
metallrörets centrum och har ett vinkelfel på 3 grader. Dessa toleranser som uppstod vid 
konstruktionen ger inte samma värden som ett pitot-rör vars placering är perfekt. Pga 
bristande fakta om pitot-röret, kunde inte de uppmätta värdena på hastigheten bli korrigerade 
till ett mer exaktare värden. 

4.4 Analys av de båda mätningarna 
Kombineras resultaten av de två diagrammen i ett gemensamt, kan man se att det skiljer sig 
ungefär 1,3 kPa mellan de två mätmetoderna för hastigheten 20 m/s se diagram 3.2. Eftersom 
vinghjulsanemometern blockerar 0,1 kPa tas det också med i beräkningarna och då är 
intervallet bara 1,2 kPa. Mätmetoden som valdes för att gå vidare med blev 
vinghjulsanemometern. Anledningen till det är att det inte fanns tillräckligt med fakta förge 
pitot-röret pålitligt värden.  Ett undertryck på 13,7 kPa bör väl motsvara och säkerställa 
flödeshastighet 20 m/s, detta har tagits fram med hänsyn till toleransen för det valda 
mätinstrumentet. Tryckomvandlaren har även en tolerans på  10 kPa och det är viktigt att 
inte understiga hastigheten, så slutsatsen blir att en tryckomvandlare inställd på 12,7 kPa är 
bästa valet. 
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Diagram 4.3 Sammanställning av båda mätmetoderna i samma diagram. 
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4.5 Installation av varningslampa och tryckomvandlaren 
Det sista steget i utvecklandet av prototypen är att installera varningslampan med 
tryckomvandlaren som ska vara in kopplade i en el-krets. Tryckomvandlaren ska också vara 
kopplad till en luftrör, där luften sugs med hjälp av fläkten. Luftröret befinner sig mellan 
fläkten och HEPA- filteret som tidigare beskrivits. Lampan uppfyller standarden ISO 11428 
som ju är ett krav klarar 250 V spänning. El kopplingen gick till så att ena änden av 
tryckomvandlaren blev kopplad till en fasledare och andra änden i lampan. Lampans andra 
ände blev kopplad till nolledaren för att sluta kretsen. 

 

 

  

Figur 4.17 Manometern visar tryckvärdet 3.14 kPa när varningslampan lyser 
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5 Slutsats 
En prototyp byggdes och provades, det blev en mobil stoftavskiljare med inbyggd lampa för 
indikering. Två mätinstrument för mätning av lufthastigheten valdes både pitot-rör och 
vinghjulsanemometer, samt ett instrument för mätning av tryck vilket blev manometern. För 
att övervaka lufthastigheten på en färdigbyggd stoftavskiljare valdes det en tryckomvandlare. 
Ett inställt värde på tryckomvandlaren bör vara 12,7 kPa för att säkerställa att hastigheten 20 
m/s inte underskrides i systemet. Detta leder till en hälsosammare arbetsplats. Med allt det 
utförda arbetet som nämnt så har målen som angetts då examensarbetet startades blivit 
uppfyllt. Arbetsprocessen gick inte helt som planerat. Vissa uppgifter som inlärning av 
mätinstrument tog längre tid än planerat. Detta ledde till stressigare arbeten framöver som 
t.ex. rapportskrivningen och mätningar. Hjälp från handledarna har varit stor nytta för att 
kunna uppnå målen. 
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6 Rekommendationer  
Eftersom pitot-röret inte kunde användas som man tänkt sig, rekommenderas att man gör om 
testerna för pitot-röret. Till det rekommenderas också att ett stativ köps in för att kunna mer 
noggrant placera in pitot-rör eller prandtl-rör i centrum av metallröret. Dustcontrol borde 
använda mätinstrumenten som är köpta för att de har specifikationer som underlättar 
räknandet av resultatet. 
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Appendix  

Produkter som Nilfisk tillverkar 

 

 Proffsdammsugare: borstdammsugare, våt- och torrdammsugare, åkbara dammsugare 

 Kombimaskiner 

 Sopsugmaskiner 

 Åkbara sop/sugmaskiner 

 Gatusopmaskiner 

 Singelskurmaskiner 

 Polermaskiner 

 Mattvättningsmaskiner 

 Ångtvättmaskiner 

 

Produkter som Vector tillverkar 

 kraftfulla industridammsugare 

 kombination av Vakuum- & högtryckstvätt 

 blästring och maskiner för ytbehandling 

 bärbara stoftavskiljare och filterkammare/cykloner 

 transport utrustningar för asbest och farligt avfall 

 

Produkter som Swegon tillverkar 

 Värmeväxlare 

 Luftkonditionering 

 ventilationer 

Produkter som TEKA tillverkar 

 Utsugsarmar  

 Fläktar 

 Filter  

 Sugkåpor  

 Svetsbord 

 Slipbord 

 Sugbord. 

 

 


