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Sammanfattning	  
Ett	  undersöknings-‐	  och	  utvecklingsarbete	  för	  att	  lösa	  ett	  problem	  med	  att	  dränkbara	  pumpar	  i	  ett	  vattenavrin-‐
ningssystem	  gick	  sönder	  med	  perioder	  på	  två	  år	  i	  genomsnitt,	  utfördes	  i	  samarbete	  med	  Cementa	  AB	  i	  Skövde.	  
Orsak	   till	   pumpars	   haveri	   söktes	   och	   fanns	   vara	   bristande	   rutiner	   och	   kunskap	   om	   det	   underhåll	   pumparna	  
krävde.	  För	  att	  lösa	  detta	  problem	  utvecklades	  riktlinjer	  för	  nyinköp	  av	  torruppställda	  pumpar	  för	  att	  möjliggöra	  
kontinuerligt	  underhåll.	  Då	  möjligheter	  för	  placering	  av	  torruppställd	  pump	  saknades	  utvecklades	  ett	  pumpfun-‐
dament	  för	  placering	  av	  torruppställd	  pump.	  	  

Krav	  för	  utvecklingsarbetet	  togs	  fram	  i	  samarbete	  med	  Cementas	  underhållsavdelning	  och	  teoretisk	  dimension-‐
ering	   av	   dränkbara	   länspumpars	   dåvarande	   volymflödeskapacitet	   utfördes.	   Krav	   utvärderades	   och	   viktades	  
med	   hjälp	   av	   parvis	   jämförelse.	   Dimensionering	   och	   kontroll	   av	   hållfasthet	   för	   utvecklat	   pumpfundamentet	  
utfördes	  med	  hjälp	  av	  Finita	  Element	  Analyser	   i	   programvaran	  Pro/Engineer	  Creo	  1.0	  Mechanica.	  Kontroll	  av	  
hållfasthet	  i	  infästning	  av	  pumpfundamentet	  samt	  svetsfogar	  utfördes	  analytiskt.	  

Arbetet	  resulterade	  i	  en	  rekommendation	  till	  Cementa	  AB	  i	  Skövde	  att	  ta	  in	  offerter	  på	  nya	  torruppställda	  pum-‐
par	  med	  hjälp	   av	   utvecklade	   riktlinjer	   och	  att	   tillverka	  det	   pumpfundament	   som	   tagits	   fram	   inom	   ramen	   för	  
examensarbetet,	  för	  att	  placera	  nya	  pumpar	  på.	  Att	  noggrant	  följa	  de	  underhållsinstruktioner	  som	  pumpar	  har	  
och	  att	  underlätta	  för	  personal	  att	  utföra	  detta	  underhåll	  ansågs	  kunna	  bidra	  till	  att	  pumpar	  skulle	  få	  en	  längre	  
och	  mer	  ekonomisk	  livslängd.	  	  
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Abstract	  
A	  development	   project	   to	   solve	   problems	  with	  why	   submersible	   pumps	   in	   a	   run-‐off	   system	  broke	   down	  with	  
periods	  of	  two	  years,	  on	  average,	  was	  performed	  in	  collaboration	  with	  Cementa	  AB	  in	  Skövde.	  Reason	  for	  the	  
pumps	   breakdowns	   was	   searched	   and	   found	   to	   be	   inadequate	   procedures	   and	   missing	   knowledge	   of	   the	  
maintenance	  required	  on	  the	  pumps.	  To	  solve	  this	  problem,	  guidelines	  for	  the	  purchase	  of	  new	  dry	  pit	  pumps	  
were	  developed	   to	  allow	   for	   continuous	  maintenance.	  As	   the	  possibilities	  of	  placing	  a	  dry	  well	   pump	  did	  not	  
exist	  at	  Cementa,	  a	  pump	  foundation	  was	  developed.	  

Requirements	   for	   the	   development	  work	  were	   produced	   in	   cooperation	  with	   Cementas	  maintenance	   depart-‐
ment	  and	  theoretical	  dimensioning	  of	   the	  submersible	  bilge	  pumps	  volume	   flow	  capacity	  was	  performed.	  Re-‐
quirements	  were	  evaluated	  and	  weighted	  using	  Pairwise	  comparison.	  The	  design	  and	  control	  of	  the	  strength	  of	  
the	  developed	  pump	  foundation	  was	  performed	  using	  finite	  element	  analysis	  in	  the	  software	  Pro/Engineer	  Creo	  
1.0	  Mechanica.	  Controls	  of	  the	  strength	  of	  the	  attachment	  of	  the	  pump	  foundation	  and	  welds	  were	  performed	  
analytically.	  

The	  work	  resulted	  in	  a	  recommendation	  to	  Cementa	  AB	  in	  Skövde	  to	  bring	  in	  quotes	  on	  the	  new	  dry-‐pit	  pumps	  
using	   the	  developed	  guidelines	  and	  to	  manufacture	   the	  pump	  foundation	  developed	  within	   the	   framework	  of	  
the	   thesis.	   Cementa	  was	   also	   recommended	   to	   carefully	   follow	   the	  maintenance	   instructions	   for	   pumps	   and	  
make	  it	  easier	  for	  staff	  to	  perform	  this	  maintenance.	  This	  was	  recommended	  to	  ensure	  that	  new	  pumps	  would	  
have	  a	  longer	  and	  more	  economical	  lifetime.	  
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Förord	  	  
Under	  vårterminen	  2012	  har	  vi	  i	  ett	  22.5hp	  examensarbete	  utvecklat	  ett	  pumpfundament	  och	  beräknat	  pump-‐
systems	  flödes	  kapacitet.	  Examensarbetet	   ingår	   i	  utbildningen	  till	  högskoleexamen	   i	  maskinteknik	  med	   inrikt-‐
ning	  mot	  konstruktion.	  Examensarbetet	  har	  utförts	  tillsammans	  med	  Cementa	  AB	  och	  Högskolan	  i	  Skövde.	  

Vi	  vill	  tacka	  alla	  från	  Cementa	  som	  har	  varit	  inblandade	  i	  projektet,	  främst	  våra	  handledare	  Daniel	  Erlandsson	  
och	  Jörgen	  Stafflund	  på	  Cementa	  AB.	  
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1 Inledning	  	  
Denna	   rapport	   behandlar	   ett	   examensarbete	   som	   utfördes	   i	   samarbete	  med	   Cementa	   AB	   i	   Skövde.	   Arbetet	  
grundades	  i	  Cementas	  önskan	  att	  finna	  orsaken	  till	  varför	  deras	  pumpar,	  som	  sköter	  vattenavrinningssystemet	  
från	  fabriksområdet,	  gick	  sönder	  efter	  två	  år	  i	  drift.	  Lösningen	  önskades	  leda	  till	  minskade	  kostnader	  för	  under-‐
håll	  av	  vattenavrinningssystemet.	  Underhållskostnader,	  för	  vattenavrinningssystemet,	  bestod	  till	  största	  del	  av	  
att	   pumparna,	   vid	   haverierna	   antingen	   fick	   restaureras	   för	   80	   procent	   av	   inköpspriset	   eller	   helt	   kasseras	   till	  
förmån	  för	  nyinköp.	  

Orsaken	   till	   att	   pumparna	   gick	   sönder	   var	   för	   Cementa	   okänd.	  Att	   pumpar	   gick	   sönder	   kunde	   vid	   tider	  med	  
mycket	  vatten	  leda	  till	  att	  mark	  samt	  utrustning	  översvämmades.	  Därför	  var	  ett	  fungerande	  vattenavrinnings-‐
system	   från	   anläggningen	  mycket	   viktigt.	   Statistik	   över	   hur	   ofta	   pumpar	   gick	   sönder	   fanns	   att	   tillgå	   hos	   Ce-‐
menta	  från	  år	  2006.	  Någon	  ytterligare	  åtgärd	  från	  Cementa	  hade	  inte	  utförts	  innan	  detta	  arbete.	  

Rapporten	  beskriver	  undersökning	  av	  orsaker	  till	  att	  pumparna	  går	  sönder,	  teoretisk	  dimensionering	  av	  dåva-‐
rande	  flödeskapacitet	  för	  pumpar	  samt	  konstruktion	  till	   lösning	  av	  problemen	  med	  vattenavrinningssystemen	  
på	  Cementas	  fabriksområde.	  

Beställaren	  till	  detta	  projekt	  var	  Cementa	  i	  Skövde.	  Sekundära	  intressenter	  var	  leverantörer	  av	  pumpar.	  

1.1 Företagspresentation	  

Information	  om	  företaget	  baserades	  på	  samtal	  med	  Jörgen	  Stafflund,	  underhållschef	  vid	  Cementa	  AB	  i	  Skövde.	  
Cementa	  AB	  bildades	  1871	  och	  hade	  2012	  tre	  stycken	  fabriker	  som	  fanns	  i	  Degerhamn,	  Skövde	  och	  Slite.	  Före-‐
taget	  hade	  425	  anställda	  och	  en	  omsättning	  på	  1.3	  miljarder,	  Cementa	  var	  en	  del	  av	  Heidelbergcementgroup.	  
Genom	  Skövde-‐fabrikens	  läge	  ställdes	  höga	  krav	  på	  låga	  utsläpp	  i	  verksamheten	  samt	  låga	  ljudnivåer,	  då	  an-‐
läggningen	  gränsade	  till	  bebodd	  tätort.	  

På	  anläggningen	  i	  Skövde	  fanns	  97	  anställda.	  De	  anställda	  jobbade	  med	  att	  tillverka	  och	  leverera	  ca	  600	  000	  ton	  
cement	  per	  år	  till	  konsumenter.	  För	  att	  tillverka	  cement	  används	  kalk	  som	  huvudingrediens.	  Kalkstenen	  till	  
cementen	  bryts	  av	  Cementa	  i	  anslutning	  till	  deras	  processanläggning.	  	  

1.2 Uppgiftsformulering	  

Vid	  brytning	  av	  kalksten	  kommer	  mycket	  vatten	  fram	  ur	  berggrunden,	  vilket	  måste	  pumpas	  iväg	  för	  att	  undvika	  
att	  all	  brytningsutrustning	  samt	  mark	  dränks.	  För	  detta	  ändamål	  hade	  Cementa	  ett	  vattenavrinningssystem,	  se	  
figur	  1.	  	  
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Figur	  1	  Vattenavrinningssystem	  Cementa	  i	  Skövde	  

Vattenavrinningssystemet	  bestod	  av	  pumpar,	  vilka	  förflyttade	  vatten	  från	  kalkbrottet	  till	  dammar	  på	  fabriksan-‐
läggningen.	  Från	  dessa	  dammar	  hämtades	  vatten	  till	  produktionen	  för	  kylning	  av	  maskinerna.	  Det	  vatten	  som	  
inte	  användes	  till	  kylning	  pumpades	  ut	  från	  fabriksområdet	  till	  en	  avrinningsbäck	  via	  flera	  rörsystem	  med	  hjälp	  
av	  pumpar.	  Cementa	  hade	  haft	  samma	  pumpsystem	  sedan	  början	  av	  90-‐talet.	  Cementa	  önskade	  att	  orsaken	  till	  
varför	  pumpar	  i	  deras	  vattenavrinningssystem	  gick	  sönder	  i	  perioder	  av	  två	  år	  skulle	  finnas.	  Då	  orsak	  var	  funnen	  
önskade	  de	  att	  en	  lösning	  på	  problemet	  skulle	  utvecklas.	  

För	  att	  finna	  en	  lösning	  på	  hur	  mycket	  vatten	  som	  kunde	  transporteras	  bort	  från	  anläggningen	  behövde	  pum-‐
parnas	  volymflödeskapacitet	  sökas.	  Dåvarande	  pumpsystem	  hade,	  under	  åren	  sedan	  det	  togs	  i	  drift,	  alltid	  kun-‐
nat	   leverera	   ett	   tillräckligt	   volymflöde	   för	   att	   undvika	   översvämningar.	   Då	   volymflödesbehovet	   berodde	   på	  
väder,	  storlek	  på	  brottet	  samt	  aktivitet	   i	   fabriken,	  skulle	  en	  studie	  av	  vilket	  vattenflöde	  som	  krävdes,	  behöva	  
utföras	  över	   flera	  år.	   	  Den	  tiden	   fanns	   inte	   inom	  tidsramen	  för	  detta	  arbete,	  varför	  en	  teoretisk	  maximal	  vo-‐
lymflödeskapacitet	  för	  Cementas	  vattenavrinningssystem	  skulle	  sökas.	  	  

Att	   lösa	   problemet	  med	   att	   pumparna	   gick	   sönder	   efter	   två	   år,	   ansågs	   kunna	   leda	   till	  minskade	   kostnader	   i	  
samband	  med	   reparationer	   samt	   för	  nyinköp	  av	  pumpar.	  Att	   finna	  en	   långsiktig	   lösning	  på	  problemet	  kunde	  
även	  leda	  till	  ökad	  driftsäkerhet,	  vilket	  i	  sin	  tur	  kunde	  leda	  till	  minskat	  behov	  av	  kostsamt	  arbete	  med	  att	  ta	  upp	  
trasiga	   pumpar	   och	   skicka	   dem	   på	   reparation.	   För	   att	  minska	   vattenavrinningssystemets	  miljöpåverkan	   och	  
driftskostnad	  önskades	  en	  lösning	  som	  även	  krävde	  mindre	  energikonsumtion	  vid	  drift.	  

Data	  som	  fanns	  tillgänglig	  bestod	  av	  situationsplan	  för	  Cementa,	  manualer	  samt	  statistik	  över	  reparationskost-‐
nader	  för	  aktuella	  pumpar.	  Ingen	  övrig	  information	  av	  hur	  mycket	  vatten	  som	  behövde	  pumpas	  bort	  fanns	  att	  
tillgå.	  

För	  att	  underlätta	  ett	  nyinköp	  av	  pumpar	  för	  Cementa	  i	  Skövde	  skulle	  offerter	  kunna	  tas	  in	  från	  pumpleveran-‐
törer,	  baserat	  på	  fakta	  från	  denna	  rapport.	  

1.3 Mål	  

Mål	  ställdes	  upp	  genom	  användning	  av	  S.M.A.R.T	  metodiken.	  Metoden	  säger	  att	  mål	  för	  arbete	  måste	  ställas	  
tydligt.	  För	  att	  målen	  skall	  vara	  tydliga	  skall	  de	  vara	  specifika,	  mätbara,	  accepterade	  av	  inblandade	  parter,	  reali-‐
serbara	  och	  tidsatta.	  Då	  inte	  alla	  mål	  kan	  mätas	  i	  enheter,	  skulle	  ett	  tydligt	  ja	  eller	  nej	  kunna	  ges	  på	  frågan	  om	  
huruvida	  målen	  är	  uppfyllda	  (Tonnquist,	  2008).	  	  
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Samtliga	  mål	  skulle	  vara	  uppfyllda	  efter	  projektets	  avslutande	  under	   juni	  2012.	  Mål	   för	  arbetet	  ställdes	  upp	   i	  
samarbete	  med	  underhållsavdelningen	  vid	  Cementa	  i	  Skövde	  och	  redovisas	  numrerat	  i	  den	  efterföljande	  listan.	  

1. Att	  orsaken	  till	  varför	  pumparna	  på	  anläggningen	  gått	  sönder	  efter	  två	  års	  drift	  skulle	  sökas.	  
2. Att	  vilka	  volymer	  per	  tidsenhet	  Cementas	  pumpar	  maximalt	  kunde	  ge	  teoretiskt,	  för	  att	  rätt	  kunna	  di-‐

mensionera	  en	  lösning,	  skulle	  finnas.	  
3. Att	  arbetet	  skulle	  resultera	  i	  minskade	  reparations-‐	  och	  driftskostnader	  för	  Cementas	  vattenavrin-‐

ningssystem.	  
4. Att	  en	  konstruktion	  som	  löste	  Cementas	  vattenavrinningsproblematik	  skulle	  utvecklas.	  
5. Att	  då	  en	  lösning	  på	  problemet	  söktes	  skulle	  detta	  göras	  med	  miljöns	  välmående	  i	  åtanke.	  
6. Arbetet	  skulle	  resultera	  i	  en	  rapport	  som	  uppfyllde	  de	  krav	  som	  ställdes	  på	  ett	  examensarbete	  på	  Hög-‐

skolan	  i	  Skövde,	  2012.	  

Mål	  ett	  syftade	  till	  att	  finna	  orsak	  till	  varför	  pumpar	  i	  vattenavrinningssystemet	  gick	  sönder	  cirka	  vartannat	  år.	  
Resultatet	  av	  mål	  ett	  skulle	  ge	  en	  tydlig	  beskrivning	  av	  ett	  eller	  flera	  problem.	  	  Från	  resultat	  vid	  uppnående	  av	  
mål	  ett	  skulle	  en	  lösning	  på	  funnen	  problematik	  kunna	  sökas.	  	  

Mål	  två	  fanns	  för	  att	  få	  ett	  referensflöde.	  Utifrån	  detta	  referensflöde	  tänktes	  sedan	  ett	  nytt	  system	  för	  vatten-‐
avrinning	  tas	  fram.	  Referensflödet	  skulle	  sökas	  teoretiskt	  och	  användes	  för	  att	  undvika	  både	  över-‐	  och	  under-‐
dimensionering	  av	  pumparnas	  kapacitet	  att	  pumpa	  vatten	  ut	  från	  fabriksområdet.	  Resultat	  av	  mål	  två	  syftade	  
till	  att	  bidra	  till	  ett	  underlag	  från	  vilket	  offerter	  på	  nya	  pumpar	  skulle	  kunna	  begäras	  in.	  

Mål	  tre	  var	  att	  minska	  kostnader	  för	  reparation	  och	  drift	  av	  vattenavrinningssystemet.	  En	  lösning	  skulle	  sträva	  
efter	   att	   vara	  mer	   energisnål	   än	  den	  Cementa	   använde	   vid	   projektets	   start.	  Om	  det	   koncept	   som	   togs	   fram	  
under	  projektet	   löste	  problemet,	  så	  att	  pumpar	   i	   framtiden	  inte	  skulle	  gå	  sönder	   lika	  ofta	   i	  teori	  och	  var	  mer	  
energisnålt,	  skulle	  målet	  anses	  uppfyllt.	  

Mål	  fyra	  syftade	  till	  att	  utveckla	  en	  konstruktion,	  vilken	  kunde	  hjälpa	  till	  att	  lösa	  Cementas	  pumpproblematik.	  
Konstruktionen	  skulle	  vara	  möjlig	  att	   tillverka	  vid	  projektets	  avslut.	  Konstruktionen	  skulle	  vara	  säker	  och	   inte	  
innebära	  fara	  för	  personal.	  För	  att	  en	  stål-‐konstruktion	  skulle	  anses	  säker	  för	  person	  att	  beträda	  behövdes	  en	  
säkerhetsfaktor	  om	  1,5	  finnas	  mot	  materialens	  sträckgränser (Boverket,	  2007).	  På	  Cementas	  begäran	  valdes	  att	  
en	  säkerhetsfaktor	  av	  2,5	  mot	  materialens	  sträckgränser	  skulle	  användas	  vid	  dimensionering	  av	  konstruktion.	  I	  
de	   fall	   annat	  material	   än	   stål	   användes	   skulle	   säkerhetsfaktorer	   som	   krävdes,	   för	   att	   en	   konstruktion	   skulle	  
anses	  vara	  säker	  för	  person	  att	  beträda,	  sökas	  för	  respektive	  material.	  En	  konstruktion	  skulle	  efter	  behov	  inne-‐
fatta	   enkel	   ritning,	   tillverkningsmetod,	   nödvändiga	   inköp	   och	   monterings-‐	   samt	   skötselanvisningar.	   Då	   be-‐
skrivna	  delar	  fanns	  skulle	  mål	  fyra	  anses	  uppnått.	  

Mål	  fem	  syftade	  till,	  att	  utvecklingen	  av	  en	  lösning	  skulle	  ske	  med	  hänsyn	  till	  miljön	  i	  åtanke.	  Målet	  skulle	  upp-‐
nås,	  genom	  att	  sträva	  efter	  korta	  och	  få	  transportsträckor,	  minsta	  möjliga	  antal	  nyinköp	  och	  att	  inte	  använda	  
mer	  material	  för	  en	  lösning	  än	  nödvändigt.	  Målet	  skulle	  också	  uppnås	  genom	  att	  söka	  lösningar	  som	  var	  mer	  
energieffektiva	  än	  det	  vattenavrinningssystem	  Cementa	  hade	  vid	  projektets	  start,	  samt	  genom	  att	  se	  till	  att	  en	  
ny	  lösning	  inte	  avgav	  giftiga	  ämnen	  i	  naturen.	  Kontroll	  att	  målet	  uppfylldes	  skulle	  göras	  genom	  diskussion	  om	  
hur	  väl	  nämnda	  faktorer	  tagits	  hänsyn	  till	  under	  utvecklingsarbetet.	  

Mål	   sex	   var	   att	   examensarbetet	   skulle	   leda	   till	   en	   rapport	   som	   uppnår	   de	   krav	   som	   ställdes	   av	   Högskolan	   i	  
Skövde	   på	   ett	   examensarbete	   för	   kandidat-‐	   och	   högskoleingenjörsexamen.	   Målet	   skulle	   uppnås	   genom	   att	  
rapporten	  skulle	  utarbetas	  simultant	  med	  att	  arbetet	  utfördes.	  Kontroll	  av	  att	  målet	  uppnåddes	  skulle	  ske	  ge-‐
nom	  inlämnande	  av	  examensarbetesrapporten	  för	  examination	  vid	  arbetets	  avslut.	  
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2 Situationsbeskrivning	  
Information	  om	  Cementas	  dåvarande	  pumpsituation	  och	  anläggning	   inhämtades	  under	   flertalet	   studiebesök,	  
som	   innehöll	   fotograferingar	   och	  mätningar.	   Information	   hämtades	   även	   från	   samtal	  med	   Cementas	   under-‐
hållsavdelning	  i	  Skövde	  och	  pumpleverantörer	  från	  Sulzer	  pumps	  samt	  Egger	  Scandinavia.	  

Det	  vatten	  vilket	  kom	  fram	  då	  Cementa	  brutit	  kalk	  i	  sitt	  brott,	  vilket	  var	  beläget	  en	  kilometer	  norr	  om	  fabriken,	  
var	  det	  vatten	  som	  efter	  transport	  via	  pumpsystem	  användes	  av	  fabriken	  för	  att	  kyla	  maskinerna,	  som	  tillver-‐
kade	  cementen.	  I	  figur	  2	  synliggörs	  vattenflöden	  inom	  fabriksområdet.	  

	  
Figur	  2	  Vattenavrinningssystem	  Cementa	  i	  Skövde	  detaljerad	  beskrivning	  med	  avgränsningar	  för	  pumpar	  

De	   rödmarkerade	   länspumparna	  pumpade	  vatten	   från	  kalkbrottet	   till	   fabriksområdet.	  Då	  vattnet	  anlände	   till	  
fabriken	  från	  brottet	  delades	  det	  av	  i	  ett	  avvägt	  inlopp	  till	  två	  diken.	  Då	  dammarna	  hade	  låg	  vattennivå	  fylldes	  
de	  på	  med	  vatten	  från	  brottet	  via	  naturligt	  fall.	  Från	  den	  stora	  dammen	  föll	  vatten	  till	  dammen	  vid	  Pumpstation	  
1	  där	  vatten	  togs	  av	  en	  torruppställd	  pump,	  rödmarkerad	  i	  figur	  2,	  till	  fabriken	  för	  kylning	  av	  maskiner.	  Då	  för	  
mycket	  vatten	  samlades	  i	  dammen	  vid	  Pumpstation	  1	  pumpades	  det	  till	  en	  brunn	  från	  vilken	  vattnet	  föll	  genom	  
rör	  till	  det	  öppna	  avvägda	  diket	  till	  vänster	  om	  fabriken	  i	  figur	  2.	  Om	  dammarna	  var	  fyllda	  föll	  vattnet	   istället	  
direkt	  till	  Pumpstation	  2	  i	  det	  avvägda	  diket,	  för	  att	  pumpas	  ut	  från	  anläggningen	  till	  en	  bäck	  utanför	  området.	  	  

De	  aktuella	  pumpstationerna	  bestod	  av	  antingen	  två	  eller	  fem	  pumpar,	  samlade	  på	  ett	  fundament.	  De	  två	  stat-‐
ioner	  med	  pumpar	  samt	  rörsystem	  vilka	  var	  föremål	  för	  examensarbetet	  visas	  övergripande	  i	  figur	  3.	  
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Figur	  3	  Till	  vänster,	  Pumpstation	  2	  med	  pumparnas	  placering	  markerad.	  Till	  höger	  Pumpstation	  1	  med	  pumparnas	  placering	  
markerad	  

Pumpstation	  1	  bestod	  av	  två	  pumpar	  samt	  ett	  rör	  genom	  vilket	  de	  pumpade	  vatten	  från	  en	  damm.	  Pumpstat-‐
ion	   2	   bestod	   av	   tre	   pumpar	   kopplade	   på	   ett	   rörsystem	   och	   två	   pumpar	   kopplade	   på	   ett	   likadant	   rörsystem	  
bredvid.	  Pumparna,	   i	  Pumpstation	  2,	  var	  placerade	   i	  ett	  pumphus	  med	  gjuten	  pumpgrop	  undertill,	  vilken	  fick	  
vatten	   från	   ett	   avvägt	   dike.	   Samtliga	   sju	   pumpar,	   som	   innefattades	   av	   detta	   examensarbete,	   var	   av	   typen	  
dränkbara	   länspumpar	  från	  samma	  tillverkare	  samt	  med	  samma	  kapacitet	  och	  effekt.	  Pumparnas	  position	  på	  
fabriksområdet	  är	  markerad	  i	  figur	  2	  med	  gröna	  symboler.	  

2.1 Pumpstationers	  omgivningar	  

Vattnet	   som	  behövdes	   för	   kylning	   vid	   tillverkningsprocessen	   togs	  med	  en	   separat	  pump,	   från	   samma	  damm	  
som	  Pumpstation	  1	  var	  placerad	  i.	  Dock	  var	  den	  pumpen	  ej	  aktuell	   i	  detta	  examensarbete.	  Dess	  existens	  togs	  
dock	  i	  beaktning	  då	  vattennivån	  inte	  fick	  sjunka	  under	  den	  nivå	  som	  behövdes	  för	  att	  denna	  pump	  skulle	  förse	  
fabriken	  med	  vatten	  till	  kylning.	  

Vid	  Pumpstation	  1,	   se	   figur	  3,	   satt	  pumparna	   i	  en	  enkel	  plåtkorg,	  vilken	  hängde	  över	  kanten	   till	  dammen,	  se	  
figur	  4.	  	  

	  
Figur	  4	  Placering	  av	  pumpar	  placerade	  i	  plåtkorg	  vid	  Pumpstation	  1	  

Vattnet	  som	  pumpades	  med	  pumpstation	  1	  färdades	  till	  en	  brunn	  varifrån	  det	  rann	  vidare	  till	  det	  avvägda	  di-‐
ket,	  som	  fanns	  inne	  på	  Cementas	  fabriksområde,	  via	  naturligt	  fallande	  rör.	  Vattennivån	  vid	  Pumpstation	  1	  gick,	  
enligt	   intervjuer	  med	  Cementas	  underhållsavdelning,	  aldrig	  under	  pumparnas	  vattenintagsnivå,	  vilken	  var	  0,9	  
meter	  under	  kanten	  till	  dammen.	  Då	  pumparna	  vägde	  över	  100	  kg	  styck	  krävdes	  assistans	  av	  lastmaskin	  för	  att	  
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lyfta	  upp	  dem	  ur	  dammen,	  till	  ett	  läge	  där	  service	  kunde	  utföras.	  Detta	  gjorde	  att	  underhåll	  av	  pumpar	  upplev-‐
des	  omständlig	  och	  tidskrävande	  av	  Cementas	  underhållsavdelning.	  

Pumparna	  vid	  Pumpstation	  2	  satt	  helt	  nedsänkta	  i	  en	  fyra	  meter	  djup	  gjuten	  pumpgrop	  under	  pumphuset,	  se	  
figur	  5.	  	  

	  
Figur	  5	  Placering	  av	  pumpar	  i	  Pumpstation	  2	  

Pumparna	  vid	  Pumpstation	  2	  satt	  fastmonterade	  med	  vardera	  åtta	  skruvförband	  på	  de	  rör	  vilka	  de	  pumpade	  
upp	  vätskan	  genom.	  Vattennivån	  sjönk	  sällan	  under	  pumparnas	   insug,	  dock	  steg	  vattnet	  över	  serviceplattfor-‐
men	  under	  perioder	  med	  mycket	  vattenflöde.	  Vattnet	  nådde	  aldrig	  gallerdurksgolvet.	  	  

Då	  vattnet	  som	  tillfördes	  Pumpstation	  2,	  via	  vatteninlopp	  markerat	   i	   figur	  5,	  var	   i	  rörelse	  ovanför	  pumparnas	  
insug,	  kunde	  det	  föra	  med	  sig	  kvistar	  och	  annat	  större	  skräp.	  För	  att	  förhindra	  att	  stora	  föremål	  kom	  in	  i	  insuget	  
på	  pumparna,	  fanns	  ett	  galler	  med	  2x2	  cm	  hålmönster	  som	  täckte	  vatteninloppet.	  Vatten	  rann	  till	  inloppet	  från	  
det	  avvägda	  diket,	  som	  fick	  vatten	  från	  Pumpstation	  1,	  fabriken	  och	  brottet.	  

Pumpgropen	  i	  figur	  5	  var	  placerad	  under	  ett	  golv	  av	  gallerdurk	  som	  hade	  en	  servicenedgång,	  för	  att	  komma	  åt	  
pumparna,	  se	  figur	  6.	  

	  
Figur	  6	  Service	  nedgång	  till	  pumpar	  vid	  Pumpstation	  2	  

För	   att	   utföra	   service	   av	   pumparna	   vid	   Pumpstation	   2	   krävdes	   demontering	   av	   gallerdurk	   och	   skruvförband	  
samt	   lyft	  med	   hjälp	   av	  maskin	   efter	   att	   taket	   på	   pumphuset	   tagits	   bort.	   Detta	  medförde	   att	   underhållet	   på	  
pumparna	  blev	  tidskrävande	  och	  pumparna	  kontrollerades	  endast	  då	  tydlig	  misstanke	  om	  fel	  uppstått.	  	  

Mått	   togs	   fram	  på	  rörsystem	  vid	  respektive	  pumpstationer	  med	  hjälp	  av	   lasermätare,	   tumstock	  samt	  vatten-‐
pass	  med	  pendel	  fäst	  i	  en	  meter	  rep.	  Dimensioner	  redovisas	  i	  figur	  7.	  
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Figur	  7	  Uppmätta	  dimensioner	  vid	  Pumpstation	  2	  respektive	  1	  

Ytterdiameter	  på	  rören	  mättes	  med	  hjälp	  av	  en	  tumstock	  och	  innerdiameter	  söktes	   i	  rör-‐leverantörens	  hand-‐
bok	  baserat	  på	  rörens	  beteckning	  (Ahlsells,	  2011).	  	  

2.2 Avgränsningar	  

Cementa	  önskade	  behålla	  det	  pumphus	  som	  stod	  vid	  pumpstation	  två.	  Det	  medförde	  att	  ingen	  ny	  konstruktion	  
togs	  fram	  för	  denna	  station.	  Schematisk	  bild	  av	  de	  för	  detta	  examensarbete	  aktuella	  delarna,	  visas	  i	  figur	  8.	  	  

	  
Figur	  8	  De	  områden	  vilka	  är	  föremål	  för	  utveckling	  i	  projektet	  

De	  rörsystem,	  vilka	  var	  kopplade	  till	  de	  aktuella	  pumpstationerna	  togs	  hänsyn	  till	  i	  beräkningar.	  Dock	  avgränsa-‐
des	   arbetet	   till	   att	   rörsystemen	   inte	   fick	   förändras,	   då	  det	   var	   Cementas	   önskan	   att	   en	   lösning	   skulle	   kunna	  
användas	   på	   befintligt	   rörsystem.	   Arbetet	   begränsades	   även	   till	   att	   ta	   fram	   ett	   underlag	   för	   tillverkning,	   då	  
implementering	   inte	  väntades	   ske	   i	   anknytning	   till	   examensarbetet.	  Beräkningar	   som	  utfördes	  under	  arbetet	  
baserades	  på	  dimensioner	  uppmätta	  på	  plats.	  Begränsningar	  gjordes	  även	  till	  teoretiska	  beräkningar	  av	  flödes-‐
kapacitet	  på	  grund	  av	  avsaknad	  av	  utrustning	  för	  att	  mäta	  faktisk	  volymflödeskapacitet.	  Lösningar	  begränsades	  
till	  mekaniska	  konstruktioner	  samt	  underlag	  för	  nyinköp.	  

Inom	  mål	  fem,	  att	  miljöns	  väl	  skulle	  tas	  hänsyn	  till	  i	  projektet,	  ingick	  endast	  att	  detta	  skulle	  finnas	  i	  åtanke	  un-‐
der	  arbetets	  gång.	  Inga	  beräkningar	  om	  en	  eventuell	  konstruktions	  relativa	  miljöpåverkan	  utfördes	  inom	  ramen	  
för	  detta	  examensarbete.	  
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3 Metod	  
Examensarbetet	  utfördes	  utifrån	  metodiken	  i	  detta	  kapitel.	  För	  att	  finna	  relevanta	  metoder	  för	  examensarbetet	  
utfördes	  en	  litteraturstudie.	   Information	  om	  kreativitetsmetoder,	  flödesmekanik,	  pumpteori	  och	  konstruktion	  
söktes.	  I	  första	  hand	  söktes	  information	  i	  akademiskt	  publicerade	  rapporter	  och	  i	  andra	  hand	  från	  den	  kurslitte-‐
ratur	  som	  använts	  vid	  maskiningenjörsutbildningen	  vid	  Högskolan	  i	  Skövde.	  Kanaler	  som	  användes	  för	  sökning	  i	  
akademiskt	   publicerad	   litteratur	   var	   Google	   Scholar,	   internationell	   databas	   för	   vetenskapliga	   publikationer,	  
samt	  DIVA,	  Högskolan	   i	   Skövdes	  egen	  databas	   för	   vetenskapliga	  publikationer.	  Även	   litteratur	   som	   tillhanda-‐
hölls	   av	  Cementa	  AB	   i	   Skövde	  användes	   för	  att	   finna	   relevant	   information	   för	  projektet.	   I	   tredje	  hand	  då	   in-‐
formationen	   inte	   funnits	  via	   tidigare	  kanaler	   för	  sökning,	   inhämtades	   information	  från	   företag	  och	  hemsidor,	  
vilka	   ansågs	   inneha	   den	   sökta	   kunskapen.	   Svenska	   källor	   användes	   företrädesvis	   för	   att	   undvika	   bortfall	   vid	  
översättningar	   inom	  tidigare	  okända	  tekniska	  områden.	   Ingen	   litteratur	  söktes	  utanför	  dessa	  områden	  då	  re-‐
surser	  var	  begränsade	  i	  form	  av	  att	  budget	  för	  nyinköp	  av	  litteratur	  inte	  fanns.	  

Metoderna	  delades	   in	   i	   fyra	  underkategorier.	  Metoder	  för	  problemsökning,	  vilka	  beskrev	  hur	  orsaker	  till	  pro-‐
blemet	   skulle	   sökas.	  Metoder	   för	   problemlösning	   beskriver	  metodik	   för	   hur	   lösning	   till	   problemet	   skulle	   tas	  
fram.	  Metoder	  för	  upprättande	  av	  lösningskoncept	  beskriver	  hur	  en	  lösning	  på	  uppställt	  problem	  skulle	  färdig-‐
ställas	   och	   kontrolleras	   ur	   hållfasthets-‐	   och	   risksynpunkt.	   Metoder	   för	   målavstämning	   och	   presentation	   av	  
lösningskoncept	  beskriver	  hur	  lösningen	  skulle	  presenteras,	  för	  att	  kunna	  lämnas	  vidare	  till	  beställaren.	  I	  meto-‐
der	   för	  målavstämning	  beskrivs	  även	  metodik	   för	  att	  kontrollera	  hur	  väl	  de	  mål	  som	  ställdes	  upp	   för	  arbetet	  
uppfylldes	  och	  vilka	  lärdomar	  som	  skulle	  tas	  med	  till	  nästa	  projekt.	  Utförlig	  beskrivning	  av	  hur	  metoder	  valdes	  
att	  tillämpas,	  i	  detta	  examensarbete,	  lämnades	  i	  anknytning	  till	  det	  för	  metoden	  aktuella	  stycket	  i	  rapporten.	  I	  
anslutning	   till	  metoder	   lämnades	  referenser	  där	  mer	  djupgående	   information	  om	  metoder	  går	  att	   finna.	  Mål	  
fem,	  att	  miljöns	  väl	  skulle	  finnas	  i	  åtanke,	  valdes	  att	  ta	  i	  beaktning	  under	  samtliga	  steg	  i	  projektet.	  

3.1 Metoder	  för	  problemsökning	  

Dokumentation	  för	  nuvarande	  pumpar	  samt	  pumpteori	  skulle	  studeras.	  Detta	  för	  att	  ge	  indata	  och	  kunskap	  för	  
att	   kunna	   uppfylla	   mål	   två	   till	   fyra.	   Material	   om	   pumpar	   som	   skulle	   studeras	   var	   manual	   till	   Cementas	  
länspumpar,	   boken	   Slurry	   pumps	   basic	   (Svedala	   Slurry,	   1995)	   samt	   Pumphandboken	   (Pumpportalen,	   2011).	  
Samtal	   skulle	   hållas	   med	   Cementas	   underhållsavdelning,	   pumpleverantörer	   och	   verkstäder	   som	   reparerat	  
pumpar	  för	  Cementas	  räkning.	  

Då	  en	  tydlig	  orsak	  till	  rådande	  problem	  fanns	  genom	  situationsundersökningen,	  skulle	  problemets	  grundorsak	  
sökas.	   	   För	   att	   finna	   grundorsaken	   till	   problemet	   valdes	   att	   använda	   5-‐varför	   metoden	   (Bicheno	   &Holweg,	  
2009).	  Baserat	  på	  input	  från	  situationsundersökningen	  skulle	  grundorsaksanalysen	  leda	  till	  att	  mål	  ett	  uppfyll-‐
des.	  Genom	  att	  använda	  5-‐varför	  metoden	  ansågs	  de	  orsaker	  som	  låg	  till	  grund	  för	  problemet	  kunna	  belysas.	  
Nackdel	  med	  att	  använda	  5-‐varför	  metoden	  ansågs	  vara	  att	  den	  förlitar	  sig	  helt	  på	  deltagarnas	  subjektiva	  för-‐
ståelse	  av	  problemet.	  

För	  att	  uppfylla	  mål	  två	  skulle	  maximal	  volymflödeskapacitet	  hos	  Cementas	  pumpar	  sökas.	  Då	  utrustning	  sak-‐
nades	   för	   att	   uppmäta	   faktiskt	   volymflöde	   genom	   systemet,	   valdes	   det	   att	   använda	   teoretiska	   beräkningar.	  
Nackdel	  med	   teoretiska	  beräkningar	  var	  att	  det	   faktiska	   flödet,	  på	  plats,	   kunde	  variera	   till	   följd	  av	   slitage	  på	  
pumpar	  och	  rörsystem.	  Detta	  ledde	  till	  att	  beräknade	  värden	  kunde	  vara	  högre	  än	  faktiska	  värden,	  vilket	  kunde	  
leda	  till	  viss	  överdimensionering	  av	  dåvarande	  pumpsystems	  volymflödeskapacitet.	  Beräkningar	  skulle	  utföras	  
enligt	  teori	  från	  Pumphandboken	  från	  webbplatsen	  Pumpportalen.se.	  Som	  extra	  data	  till	  beräkningarna	  valdes	  
att	   använda	   data	   från	   boken	   Thermal	   Fluid	   Sciences	   (Turner	   &	   Çengel,	   2005)	   och	   uppmätt	   data	   från	  
situationsundersökning.	   För	   att	   utföra	   beräkningarna	   valdes	   det	   att	   använda	   beräkningsprogramvaran	  
MatlabR2012.	   Programvaran	   skulle	   även	   användas	   för	   att	   redovisa	   resultat	   av	   beräkningar	   i	   graf	   form.	   För	  
ytterliggare	   information	   om	   systemflödesberäkning	   samt	  MatlabR2012,	   se	   Pumphandboken	   (Pumpportalen,	  
2011)	  respektive	  Matlab	  for	  engineers	  (Moore,	  2012).	  

3.2 Metoder	  för	  problemlösningen	  

Första	  steget	  i	  att	  uppfylla	  mål	  tre	  till	  fyra	  valdes	  till	  en	  idégenerering.	  Metod	  för	  idégenerering	  skulle	  vara	  en	  
förenklad	  form	  av	  Brainstorming.	  Skäl	  till	  metodval	  var	  att	  det	  gav	  en	  styrd	  och	  öppen	  plattform	  för	  att	  samla	  
tankar	  och	   idéer	   från	  samtliga	  berörda	   inom	  projektet.	  Brainstormingens	  syfte	  var	  att	   finna	   idéer	  som	  kunde	  
leda	  till	  att	  mål	  tre	  till	  fem	  uppnåddes.	  Detta	  genom	  att	  ge	  indata	  att	  utföra	  konceptutvecklingen	  med.	  Indata	  
från	  situationsundersökningen	  skulle	  finnas	  till	  hands	  för	  att	  finna	  idéer	  anpassade	  för	  situationen.	  Idégenere-‐
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ringen	  skulle	   finna	   lösningar	  på	  grundorsaker	   funna	  med	  5-‐varför	  metoden.	  Även	  mål	   fem	  skulle	  beaktas	  vid	  
idégenereringen.	  För	  ytterligare	   information	  om	  Brainstorming	  se	  Vilda	   idéer	  och	  djupgående	  analys,	  om	  de-‐
signmetodikens	  grunder	  (Landqvist,	  1994).	  

Baserat	  på	  idéer	  framtagna	  under	  idégenereringen,	  skulle	  en	  första	  konceptgenerering	  utföras.	  Konceptgene-‐
reringen	  utfördes	  som	  ett	  led	  i	  att	  uppnå	  mål	  tre	  till	  fyra.	  Metoden,	  vilken	  konceptgenereringen	  utfördes	  efter,	  
var	  Brainwriting.	  Brainwriting	  användes	  för	  att	  ta	  fram	  koncept	  till	  lösning	  på	  problem	  som	  funnits	  ur	  grundor-‐
saksanalysen.	  Som	  indata	  till	  Brainwriting	  skulle	  idéer	  från	  brainstormingen	  användas.	  Målet	  med	  metoden	  var	  
att	  ta	  fram	  flera	  koncept	  som	  ledde	  till	  att	  mål	  tre	  till	  fyra	  uppfylldes.	  Brainwriting	  metoden	  valdes	  till	  koncept-‐
generering	  för	  att	  den	  visualiserar	  och	  kopplar	  ihop	  idéer	  till	  lösningar	  på	  problem,	  baserade	  på	  samtliga	  delta-‐
gares	  lösningsvisioner.	  För	  ytterligare	  information	  om	  Brainwriting	  se	  boken	  Product	  Design	  (Baxter,	  1995).	  

Då	  ett	  antal	  koncept	  skapats	  med	  Brainwriting,	  skulle	  ett	  av	  dessa	  koncept,	  som	  bäst	  ansågs	  uppfylla	  mål	  tre	  
och	  fyra,	  väljas	  för	  vidare	  utveckling.	  Valet	  skulle	  utföras	  av	  projektgruppen	  i	  samarbete	  med	  kärnintressenten.	  
Detta	  skulle	  ske	  genom	  diskussion,	  baserat	  på	  vilket	  koncept	  som	  bäst	  ansågs	  lösa	  problem	  funna	  i	  grundorsak-‐
sanalysen.	  Fördel	  med	  metodiken	  var	  att	  konceptet,	  vilket	  valdes	  för	  vidare	  utveckling,	  förankrats	  hos	  samtliga	  
intressenter	   i	   projektet.	   Nackdel	   var	   att	  metoden	   ansågs	   tidskrävande	   och	   lätt	   kunde	   styras	   av	   beställaren,	  
vilket	  kunde	  hindra	  ett	  objektivt	  val	  av	  koncept	  för	  vidare	  utveckling.	  

Då	  koncept	  för	  vidare	  utveckling	  valts,	  skulle	  kriterier	  för	  att	  utveckla	  valt	  koncept	  tas	  fram.	  Krav	  och	  önskemål	  
skulle	  tas	  fram	  tillsammans	  med	  beställaren	  och	  viktas	  med	  parvis	   jämförelse.	  Parvis	   jämförelse	  metoden	  ger	  
krav	   och	   önskemåls	   inbördes	   vikt	   (Forsman,	   2009a).	   Fördel	  med	  metoden	   är	   att	   den	   ger	   en	   tydlig	   inbördes	  
viktordning	  hos	  krav	  och	  önskemål,	  för	  att	  uppnå	  uppställda	  mål.	  Kriterier	  togs	  fram	  som	  indata	  till	  konceptut-‐
veckling	  för	  att	  uppfylla	  mål	  tre	  till	  fyra.	  Nackdel	  med	  metoden	  är	  att	  den	  baseras	  på	  subjektiv	  bedömning.	  

För	  att	  vidare	  utveckla	  det	  koncept	  som	  valts,	  skulle	  en	  ny	  Brainwriting	  utföras.	  Brainwritingen	  skulle	  baseras	  
på	  framtagna	  kriterier	  och	  tidigare	  valt	  koncept	   för	  vidare	  utveckling.	  Brainwritingen	  valdes	  att	  utföra	   för	  att	  
finna	  förslag	  på	  lösningskoncept	  vilka	  uppnådde	  mål	  tre	  till	  fyra.	  

För	   att	   välja	   ett	   koncept	   från	   konceptutvecklingen	   valdes	   att	   använda	   Absolut	   utvärdering.	  Metoden	   skulle	  
utföras	  som	  ett	  steg	  mot	  att	  uppfylla	  mål	  tre	  och	  fyra	  samt	  för	  att	  välja	  det	  koncept	  som	  bäst	  uppfyllde	  fram-‐
tagna	  kriterier,	  från	  den	  parvisa	  jämförelse	  metoden,	  med	  hänsyn	  till	  deras	  vikt.	  Då	  samtliga	  koncept	  utvärde-‐
rats	  skulle	  det	  koncept	  som	  fått	  högst	  poäng	  väljas	  för	  vidare	  utveckling.	  Nackdelen	  med	  Absolut	  Utvärdering	  
är	  att	  poäng	  tilldelas	  subjektivt.	  Fördelen	  är	  att	  varje	  koncept	  tilldelas	  poäng	  utifrån	  hur	  väl	  det	  uppfyller	  speci-‐
fika	   viktade	  kriterier,	   vilket	   leder	   till	   en	   rättvis	  bedömning	  mellan	  koncepten.	   För	   ytterligare	   information	  om	  
Absolut	  utvärdering,	  se	  Konstruera	  med	  Pro/Engineer	  wildfire	  4.0	  Del	  2	  (Forsman,	  2009b).	  	  

Då	   lösningskoncept	   valts,	   skulle	   konceptet	   utvecklas	   genom	  diskussion,	   baserad	   på	   framtagna	   kriterier.	   I	   ut-‐
vecklingen	  skulle	  minimalt	  antal	  komponenter	  användas	  och	  största	  möjliga	  enhetlighet	  mellan	  komponenter	  
samt	  monteringsmetoder	  råda.	  Utvecklingen	  skulle	  utföras	  som	  ett	  steg	  i	  att	  förbättra	  konceptets	  egenskaper.	  
Detta	  valdes	  även	  för	  att	  utveckla	  grundkoncept	  i	  steg	  om	  att	  uppfylla	  mål	  fyra,	  med	  hänsyn	  till	  mål	  fem.	  	  

3.3 Metoder	  för	  upprättande	  av	  lösningskoncept	  

För	  att	  uppnå	  mål	  fem,	  genom	  att	  använda	  minimalt	  med	  material	  för	  konstruktionen,	  skulle	  en	  lösningskon-‐
struktion	  sökas	  som	  använde	  minsta	  möjliga	  mängd	  material.	  Detta	  valdes	  att	  utföra	  genom	  att	  med	  hjälp	  av	  
FE-‐analyser	   kontrollera	   att	   lösningskonceptet	   hade	   god	   hållfasthet	   med	   så	   lite	   materialåtgång	   som	  möjligt.	  	  
Analysen	  skulle	  utföras	  som	  ett	  steg	  i	  att	  uppfylla	  mål	  fyra,	  genom	  att	  noggrant	  kontrollera	  lösningskonceptets	  
hållfasthet.	   För	   att	   utföra	   FE-‐analyser	   valdes	   att	   programvaran	   Pro/Engineer	   Creo	   1.0	   med	   applikationen	  
Mechanica	   skulle	   användas.	   Geometri	   samt	   randvillkor	   skulle	   hämtas	   från	   vidareutvecklat	   lösningskoncept.	  
Materialdata	  för	  analysen	  skulle	  i	  första	  hand	  hämtas	  från	  Formelsamling	  i	  hållfasthetslära	  (Sundström, 2008).	  
För	  ytterligare	  information	  om	  FE-‐analys,	  läs	  Konstruera	  med	  Pro/Engineer	  wildfire	  4.0	  Del	  2	  (Forsman,	  2009b).	  

För	  de	  komponenter	  i	  en	  lösningskonstruktion,	  vilka	  inte	  innefattades	  av	  FE-‐analysen,	  skulle	  hållfastheten	  kon-‐
trolleras	  analytiskt.	  Detta	  valdes	  att	  utföra	  för	  att	  säkerställa	  att	  samtliga	  delar	  av	  konstruktionen	  skulle	  komma	  
att	  hålla	  vid	   implementering.	  Metodik	  för	  analytisk	  hållfasthetskontroll	  av	  dessa	  komponenter	  hämtades	  från	  
komponenternas	  tillverkare	  och	  materialdata	  från	  Formelsamling	  i	  hållfasthetslära	  (Sundström,	  2008).	  

En	  Failure	  Mode	  Effects	  Analysis,	   även	  kallat	   FMEA-‐analys,	   skulle	  utföras	   för	  att	   finna	  eventuella	   risker	   i	   lös-‐
ningskonceptet	   samt	   riskernas	   allvarlighet.	   I	   de	   fall	   där	   felen	  bedömdes	   innehålla	   stora	   risker,	   skulle	  möjliga	  
åtgärder	  sökas.	  Detta	  för	  att	  enligt	  mål	  fyra,	  se	  sektion	  1.3,	  inte	  orsaka	  risk	  för	  personskada	  men	  även	  för	  att	  



Högskolan	  i	  Skövde	   	  Beräkning	  av	  pumpkapacitet	  samt	  konstruktion	  av	  pumpfundament	  
Institutionen	  för	  teknik	  och	  samhälle	  

Beijer,	  Lindholm	   16	  

undvika	  onödiga	  kostnader	   i	   form	  av	  problem	  vid	   tillverkning,	   installation	  och	  användning.	  För	  ytterligare	   in-‐
formation	  om	  FMEA-‐analys,	  läs	  Konstruera	  med	  Pro/Engineer	  wildfire	  4.0	  Del	  2	  (Forsman,	  2009b).	  

För	   att	   skapa	   ett	   underlag	   från	   vilket	   ett	   lösningskoncept	   kunde	   implementeras,	   skulle	   ritningar	   tas	   fram	  på	  
eventuella	  nykonstruktioner.	  För	  att	  utföra	  detta	  skulle	  programvaran	  Pro/Engineer	  Creo	  1.0	  användas.	  Även	  
instruktioner,	   från	   vilka	   konceptet	   går	   att	   implementera,	   skulle	   upprättas.	  Underlaget	   skulle	   tas	   fram	   för	   att	  
uppfylla	  mål	   fyra.	   I	  underlaget	   skulle	  en	   ritning,	   tillverkningsmetod,	   riktlinjer	   för	   inköp	  och	  monterings-‐	   samt	  
skötselanvisningar	  ingå.	  För	  ytterligare	  information	  om	  att	  skapa	  ritningar	  med	  Pro/Engineer	  Creo	  1.0,	  läs	  Kon-‐
struera	  med	  Pro/Engineer	  wildfire	  4.0	  Del	  1	  (Forsman,	  2009a).	  

3.4 Metoder	  för	  målavstämning	  och	  presentation	  av	  lösningskoncept	  

Presentation	  av	   lösningskoncept	  valdes	  att	  utföra	  med	  enkla	   skisser,	   instruktioner	  och	   ritningar.	  Detta	   skulle	  
utföras	  för	  att	  uppnå	  mål	  fyra.	  Även	  presentation	  av	  förslag	  på	  vidare	  utveckling	  inom	  området	  skulle	  presente-‐
ras,	  för	  att	  beställaren	  skulle	  få	  förslag	  på,	  hur	  de	  kunde	  fortsätta	  arbetet.	  

Då	  projektet	  avslutades	  skulle	  en	  uppföljning	  av	  resultatet	  utföras.	  Detta	  skulle	  ske	  genom	  avstämning	  av	  upp-‐
nådda	  resultat,	   i	  projektet,	  mot	  uppställda	  mål.	  Avstämning	  skulle	  utföras	  genom	  diskussion	  och	   i	  de	  fall	  mål	  
inte	  eller	  endast	  delvis	  uppfyllts	  skulle	  orsak	  sökas.	  Mål	  skulle	  stämmas	  av	  för	  att	  ta	   lärdom	  av	  vad	  som	  varit	  
bra	  under	  projektets	  utförande	  och	  vad	  som	  varit	  mindre	  bra.	  Avstämningens	  slutsatser	   skall	   tolkas	  som	   lär-‐
domar	  till	  framtiden	  (Tonnquist,	  2008).	  

För	   att	   presentera	   hela	   examensarbetet	   skulle	   en	   fullständig	   rapport	   över	   projektet	   upprättas.	   Rapporten	  
skulle	   innehålla	   samtliga	   steg	   som	   tagits	   under	   examensarbetets	   gång	   och	   följa	   de	   krav	   som	   ställdes	   på	   ett	  
examensarbete,	  av	  Högskolan	  i	  Skövde.	  I	  rapporten	  skulle	  många	  förklarande	  figurer	  finnas	  för	  att	  underlätta	  
förståelsen	  av	  innehållet.	  Detta	  skulle	  utföras	  för	  att	  uppfylla	  mål	  sex.	  
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4 Länspumpar	  
Att	  en	  pump	  är	  dränkbar	  betyder	  att	  pumpen	  klarar	  av	  att	  helt	  nedsänkas	  i	  grunt	  vatten,	  där	  djupet	  ej	  orsakar	  
märkbart	  tryck.	  Detta	  kan	  göras	  eftersom	  samtliga	  vattenkänsliga	  delar	  i	  pumpen	  är	  skyddade	  från	  fukt.	  	  

En	   länspump	   är	   en	   pump	   som	   har	   en	   pumpmotor,	   insug	   samt	   utlopp,	   konstruerade	   till	   en	   kompakt	   enhet.	  
Denna	  enhet	  är	   konstruerad	   för	   att	   kunna	  placeras	   tillfälligt	  där	   vatten	  behöver	   förflyttas	  en	  mindre	   sträcka	  
utan	  krav	  på	  vattenkvalitet.	  Cementas	  pumpar	  var	  permanent	  infästa	  och	  nedsänkta	  i	  vatten.	  Länspumpen	  tar	  
in	   vatten	  underifrån	  och	   transporterar	  det	   vidare	  via	   rör	  upp	   till	   toppen,	  där	  utblåset	   sitter.	  Detta	  möjliggör	  
bortpumpning	  av	  vatten	  även	  i	  grunda	  vattendrag.	  	  

Länspumparna,	  i	  detta	  projekt,	  pumpade	  klart	  vatten	  uppåt	  genom	  stålrör.	  Rörsystemens	  utlopp	  var	  fall	  ned	  i	  
öppen	  brunn.	  Pumparna	  reglerades	  genom	  proportionell	  nivåreglering	  med	  nivågivare,	  vilka	  satt	  placerade	  vid	  
pumparna.	  Nivågivarna	  som	  var	  placerade	  på	  olika	  höjd,	  bestämde	  vid	  vilken	  vattennivå	  pumpen	  skulle	  drivas	  
och	  vid	  vilken	  vattennivå	  pumpen	  skulle	  sluta	  pumpa	  (Pump-‐handboken,	  2011).	  

	  
Figur	  9	  Genomskärning	  av	  standard	  utformning	  dränkbar	  länspump	  (Pumpportalen, 2011)	  

Elmotorn,	  vilken	  bränner	  sönder	  om	  den	  utsätts	  för	  fukt,	  visas	  med	  symbol	  1	  i	  figur	  9.	  Den	  nedersta	  tätningen,	  
visas	  med	  siffran	  3	  i	  figur	  9,	  tätar	  så	  att	  inget	  vatten	  från	  insuget	  tränger	  in	  i	  oljekammaren.	  Oljekammaren	  är	  
placerad	  mellan	  tätningarna	  med	  siffrorna	  2	  och	  3	  i	  figur	  9.	  Vid	  service	  kontrollerades	  oljekammaren	  för	  att	  se	  
om	  oljekvaliteten	  är	  oförändrad.	  Om	  oljan	  är	  vattenblandad	  betyder	  det	  att	  den	  första	  tätningen	  gett	  vika	  och	  
behöver	  bytas.	  Även	  oljan	  skall	  bytas	  med	  jämna	  intervall	   för	  optimala	  driftförhållanden.	  Om	  vattnet	  går	   ige-‐
nom	  de	  två	  tätningarna	  kortsluts	  el-‐spolen	  i	  motorn,	  vilket	  betyder	  att	  den	  smälter	  ihop.	  Då	  elmotorn	  bränner	  
ihop	  krävs	  en	  ny	  för	  att	  pumpen	  skall	  kunna	  sättas	  i	  drift	  igen.	  Vid	  service	  skall	  oljekammaren	  kontrolleras	  för	  
att	   se	  om	  tätningarna,	   som	  är	  mekaniska	  plantätningar,	  är	   intakta.	  Tätningarna	  är	  konstruerade	  av	  wolfram-‐
karbid	  mot	  pumphjulet	  och	  keramisk	  beläggning	  mot	  motorn	  (Svedala	  Slurry,	  1995).	  De	   länspumpar	  vilka	  Ce-‐
menta	  hade,	  krävde	  en	  effekt	  av	  20	  kW	  styck.	  

Om	  service	  uteblir	  är	  den	  enda	  varningen	  om	  att	  första	  tätningen,	  markerad	  med	  siffran	  3	  i	  figur	  9,	  gått	  sönder,	  
en	   förändring	   i	   ljudet	   vid	   drift.	   Då	   det	   kunde	   vara	   svårt	   att	   veta	   om	   en	   tätning	   gett	   vika	   rekommenderade	  
pumpleverantören	  ett	  serviceintervall	  på	  4000	  drifttimmar	  alternativt	  12	  månader,	  det	  som	  inträffar	  först,	  för	  
att	  kontrollera	  pumpens	  olja	  och	  tätningar.	  Om	  tätningen	  närmast	   insuget,	  vid	  service,	  upptäcks	  ha	  gett	  vika	  
skall	  den	  bytas.	  Att	  byta	  båda	  tätningarna	  under	  service,	  även	  om	  båda	  tätningar	  är	  hela,	  rekommenderades	  
för	  att	  i	  största	  möjliga	  mån	  förebygga	  att	  vatten	  når	  elmotorn	  (Pumpportalen,	  2011).	  
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4.1 Fördelar	  med	  dränkbara	  länspumpar	  

Fördelar	  med	  dränkbara	  länspumpar	  var	  att	  de	  enkelt	  kunde	  placeras	  där	  de	  behövdes	  utan	  krav	  på	  fundament	  
eller	  på	  att	  vara	  plant	  placerade.	  De	  var	  även	  tätade	  kring	  motorn,	  vilket	  gjorde	  att	  de	  var	  tåliga	  för	  fukt	  och	  
kunde	  till	  skillnad	  från	  många	  andra	  pumptyper	  placeras	  direkt	  i	  mediet	  som	  behövde	  pumpas	  iväg.	  

4.2 Nackdelar	  med	  dränkbara	  länspumpar	  

En	  nackdel	  med	  pumptypen	  dränkbara	  länspumpar	  var	  att	  de	  i	  storleksklassen	  Cementa	  använde,	  vägde	  cirka	  
100	  kg	  (Pumpportalen,	  2011).	  Det	  innebar	  att	  det	  krävdes	  maskiner	  för	  att	  flytta	  dem.	  En	  annan	  nackdel	  var	  att	  
dränkbara	  pumpar	  placerades	  direkt	  i	  pumpmediet.	  De	  krävde	  då	  förflyttning	  till	  torr	  plats	  för	  att	  kunna	  utföra	  
service	  och	  eventuellt	  byte	  av	  tätningar.	  	  

4.3 Cementas	  erfarenhet	  av	  dränkbara	  länspumpar	  

I	  pumphistoriksdokumentation	  från	  Cementa	  avlästes	  att	  varje	  pump	  i	  genomsnitt	  fick	  motorhaveri	  efter	  två	  år	  
i	   drift	   från	   senaste	   reparation.	  Dokumentationen	   sträckte	   sig	   från	  år	  2006	   till	   och	  med	  2012.	  De	   som	  skötte	  
pumparna	   på	   Cementa	   innan	   dokumentation	   fanns	   hade	   slutat,	   varvid	   ingen	   ytterligare	   reparationsdoku-‐
mentation	  om	  detta	  område	  finns	  att	  tillgå.	  	  

Det	  problemet	  som	  uppstod	  var	  att	  pumparnas	  tätningar	  började	  läcka	  och	  motorn	  kom	  i	  kontakt	  med	  vattnet	  
och	  till	  följd	  av	  detta	  kortslöts,	  enligt	  diskussion	  förd	  med	  Skara	  oljeservice,	  vilka	  har	  reparerat	  Cementas	  pum-‐
par	  då	  de	  gått	  sönder.	  	  
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5 Felsökning	  
För	  att	  finna	  orsak	  till	  de	  kostsamma	  haverierna	  av	  pumparna,	  utfördes	  efter	  situationsundersökningen,	  inter-‐
vjuer	  med	  personal	  från	  underhållsavdelningen	  på	  Cementa,	  pumpreparatörer	  samt	  pumpleverantörs	  företag.	  
Samtal	  med	  Jörgen	  Stafflund	  och	  Daniel	  Erlandsson	  från	  Cementas	  underhållsavdelning	  utfördes	  på	  plats.	  Un-‐
der	  samtalen	  framkom	  att	  statistik	  över	  hur	  mycket	  vatten	  anläggningen	  behöver	  pumpa	  bort	  per	  år	  saknades.	  
Att	  reparera	  en	  trasig	  pump	  kostade	  ca	  80	  procent	  av	  nyinköpspriset.	  Även	  att	  kunskap	  om	  pumpars	  service-‐
behov	  och	  hur	  service	  skulle	  utföras	  på	  pumparna	  helt	  saknades,	  fanns	  från	  dessa	  samtal.	  	  

Intervjuer	  utförda	  via	  telefon	  med	  Skara	  Oljeservice,	  gav	  att	  den	  orsak	  som	  fanns	  till	  att	  pumparna	  gått	  sönder	  
var	  att	  elmotorn	  i	  pumparna	  blivit	  utsatt	  för	  vatten.	  Att	  vatten	  nått	  elmotorn	  berodde	  på	  att	  tätningarna	  gett	  
vika,	   på	   grund	   av	   naturlig	  materialförsvagning.	   Tätningarna	   var	   inte	   tillverkade	   för	   att	   permanent	   vara	   ned-‐
sänkta	   i	  vatten.	  Att	  vatten	  nådde	  elmotorn	  ledde	  till	  att	  elspolen	  brände	  och	  smälte	   ihop.	  De	  ansåg	  att	  detta	  
var	  orsaken	  till	  att	  samtliga	  pumpar	  de	  reparerat	  för	  Cementas	  räkning	  under	  åren,	  gått	  sönder.	  Av	  samtliga	  sju	  
pumpar	   i	  drift	  befanns	  under	  stor	  del	  av	  tiden	  minst	  en	  pump	  på	  verkstad,	  varvid	  extra	  pumpar	  för	  att	  täcka	  
upp	  pumpbehovet	  användes.	  

För	   att	   finna	   grundorsaken	   till	   varför	   pumpar	   i	   vattenavrinningssystemet	   gått	   sönder	  med	   jämna	  mellanrum	  
användes	  metoden	  5-‐varför.	  Metoden	  utgår	  från	  ett	  problem.	  Därefter	  söks	  orsak	  genom	  att	  fråga	  varför	  pro-‐
blemet	  finns.	  Då	  svar	  finns	  på	  första	  varför	  frågas	  samma	  sak	   igen	  på	  detta	  svar.	  Även	  om	  metoden	  kallas	  5-‐
varför	  kan	  godtyckligt	  antal	  omgångar	  av	  varför	  frågas.	  Grundorsak	  kan	  finnas	  efter	  såväl	  två	  varför	  som	  efter	  
tio.	  Dock	  är	  det	  viktigt	  vid	  användning	  av	  denna	  metod	  att,	  då	  ren	  fakta	  saknas,	  det	  kan	  finnas	  flera	  orsaker	  till	  
samma	  problem.	  Metoden	  kallas	  även	  för	  en	  rotorsaksanalys	  (Bichneo	  &	  Holweg,	  2009)	  i	  denna	  rapport	  valdes	  
det	  dock	  att	  använda	  begreppet	  grundorsaksanalys.	  Ett	   lösningskoncept,	  vilket	  uppfyller	  mål	  fyra,	  skulle	  efter	  
projektet	  tillgodose	  och	  lösa	  samtliga	  krav	  funna	  i	  grundorsaksanalysen.	  5-‐varför	  utfördes	  enligt	  figur	  10.	  
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Figur	  10	  Hierarkisk	  tabell	  med	  utförande	  av	  5-‐varför	  

Från	   grundorsaksanalys	   med	   5-‐varför,	   enligt	   figur	   10,	   fanns	   fem	   grundorsaker,	   vilka	   tillsammans	   bidrog	   till	  
huvudproblemet,	  att	  pumparna	  gick	  sönder.	  Grundorsaker	  redovisas	  i	  lista	  nedan.	  

1. Kunskap	  om	  hur	  service	  av	  pumpar	  skulle	  utföras	  saknades	  hos	  Cementas	  personal.	  
2. Kunskap	  om	  hur	  ofta	  service	  skulle	  utföras	  på	  pumpar	  saknades	  av	  Cementas	  personal.	  
3. Pumparna	  satt	  dränkta	  i	  vatten	  och	  behövde	  flyttas	  för	  att	  service	  skulle	  kunna	  utföras.	  
4. Pumparna	  satt	  placerade	  så	  att	  de	  var	  mycket	  svåra	  att	  komma	  åt	  för	  personal.	  
5. Mycket	  arbete	  krävdes	  för	  att	  förflytta	  pumparna	  till	  en	  position	  där	  underhåll	  var	  möjligt.	  Pumparna	  

satt	  fast	  i	  flera	  skruvförband	  och	  gick	  inte	  att	  ta	  loss	  med	  god	  hållning.	  

Grundorsaksanalysen	  uppfyllde	  mål	  ett	  genom	  att	  ta	  fram	  orsaker	  till	  att	  pumparna	  gick	  sönder	  efter	  i	  genom-‐
snitt	  två	  års	  drift.	  Från	  funna	  grundorsaker	  ställdes	  krav,	  vilka	  ett	  lösningskoncept	  skulle	  uppfylla.	  De	  framtagna	  
kraven	  visas	  i	  figur	  11.	  

Pumpar	  går	  sönder.	  

Varför?	  

Vajen	  når	  el-‐motorn	  då	  de	  
tätningar	  som	  skall	  skydda	  

motorn	  ger	  vika.	  

Varför?	  

De	  rekommenderade	  serviceintervallen	  
överskrids.	  

Varför?	  

Service	  ukörs	  inte	  på	  pumparna	  för	  aj	  
kontrollera,	  och	  då	  det	  behövs,	  byta	  

packningarna.	  

Problem?	  

Kunskap	  om	  hur	  service	  
skulle	  uköras	  saknades.	  

Varför?	  

Kunskap	  om	  
serviceintervall	  

saknades.	  

Varför?	  

Pumparna	  går	  inte	  aj	  
serva	  på	  plats.	  

Varför?	  

Pumparna	  sijer	  dränkta	  
i	  vajen.	  

Varför?	  

Pumparna	  sijer	  
svåråtkomligt	  placerade.	  

Varför?	  

Mycket	  arbete	  krävs	  för	  
aj	  ta	  upp	  pumparna	  lll	  
en	  plats	  där	  service	  är	  

möjlig.	  

Varför?	  
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Figur	  11	  Krav	  framtagna	  ur	  grundorsak	  

Det	  första	  kravet	  var	  att	  en	  lösning,	  på	  att	  pumparna	  gick	  sönder	  i	  genomsnitt	  efter	  två	  år	  i	  drift,	  skulle	  inne-‐
fatta	  att	  Cementas	  underhållspersonal	  blev	  medvetna	  om	  pumpars	  serviceintervall	  och	  hur	  ofta	  service	  skulle	  
utföras.	  Kravet	  formulerades	  utifrån	  grundorsak	  ett	  och	  två.	  

Krav	  två	  var	  att	  pumpar	   i	  ett	   lösningskoncept	  skulle	  kunna	  servas	  utan	  att	  behöva	  flyttas.	  Detta	  krav	  var	   inte	  
absolut.	  Vilket	   innebar	  att	  om	  en	   lösning	  skapades,	  vilken	  gjorde	  det	  möjligt	  att	  utan	  större	  ansträngning	  för	  
underhållspersonalen	   flytta	   pumparna,	   till	   ett	   läge	   där	   de	   kunde	   servas	   skulle	   det	   anses	   vara	   en	   acceptabel	  
lösning.	  Krav	  två	  formulerades	  från	  grundorsak	  tre.	  

Det	  tredje	  kravet	  fanns	  ur	  grundorsak	  fyra	  till	  att	  pumparna	  skulle	  vara	  lätta	  och	  säkra	  att	  arbeta	  med	  för	  un-‐
derhållspersonal.	  Detta	  betydde	  att	  två	  underhållstekniker	  i	  samarbete	  skulle	  kunna	  nå	  runt	  hela	  pumpen	  och	  
utföra	  service	  utan	  risk	  för	  personskada,	  i	  bekväm	  ställning.	  Massa	  för	  en	  underhållstekniker	  med	  verktyg	  an-‐
togs	  till	  120	  kg.	  	  

Från	  grundorsak	  fem	  formulerades	  krav	  fyra	  om	  att	  pumparna	  skulle	  vara	  enkla	  att	  flytta	  samt	  installera,	  då	  det	  
krävs.	  Detta	   syftade	   till	   att	   i	  de	   fall	  där	  pump	  måste	   förflyttas	   för	   reparation,	   installeras	  alternativt	  bytas	  ut,	  
skulle	  det	  vara	  möjligt	  att	  utföra	  med	  relativ	  enkelhet.	  Detta	  begränsade	  ej	  användning	  av	  maskiner	  för	  syftet	  
att	  lyfta	  pumpar.	  

De	   krav	   som	   fanns	   i	   grundorsaksanalysen	   lade	   grunden	   för	   att	   uppfylla	  mål	   fyra.	  Detta	   genom	  att	   en	   första	  
idégenerering	  samt	  konceptgenerering	  kunde	  baseras	  på	  dessa	  krav.	  	  

Tydliga	  
serviceinstrukloner	  för	  

pumpsystem	  måste	  finnas	  
lllhands	  för	  Cementas	  
underhållspersonal.	  

Service	  av	  pumpar	  skall	  
kunna	  uköras	  utan	  aj	  de	  

behöver	  flyjas.	  

Det	  skall	  vara	  läj	  och	  
riskfrij	  aj	  komma	  åt	  

pumparna	  för	  
underhållspersonal.	  

Pumparna	  skall	  vara	  enkla	  
aj	  förflyja	  om	  det	  skall	  

behövas.	  
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6 Volymflödeskapacitet	  för	  Cementas	  pumpsystem	  
För	  att	  uppfylla	  mål	  två,	  att	  finna	  de	  volymflöden	  Cementas	  pumpar	  maximalt	  kunde	  ge,	  söktes	  information	  i	  
det	  dåvarande	  vattenavrinningssystemet.	  Den	  pumpkapacitet	   som	  dåvarande	  pumpar	   levererade,	   täckte	  Ce-‐
mentas	   behov	   väl,	   enligt	   samtal	  med	  Daniel	   Erlandsson,	   teknisk	   chef	   vid	   Cementas	   underhållsavdelning.	   Då	  
utrustning	  för	  uppmätande	  av	  vilka	  flöden	  som	  pumparna	   levererade	  saknades,	  beräknades	   istället	  volymflö-‐
deskapaciteten	   för	   pumpsystemen	   teoretiskt.	   Beräkningsmetodik	   hämtades	   från	   Pumpportalen.se	  
(Pumpportalen,	  2011)	   samt	  Fundamentals	  of	  Thermal-‐Fluid	  Sciences	   (Turner	  &	  Çengel,	  2005).	  Den	   teoretiska	  
volymflödeskapaciteten	  i	  dåvarande	  system	  togs	  som	  referens.	  Referensen	  användes	  för	  att	  undvika	  både	  över	  
och	  underdimensionering	  av	  en	  lösning	  på	  fabrikens	  vattenavrinningsproblematik.	  Viss	  information	  om	  grund-‐
läggande	  begrepp	  hämtades	  från	  Slurry	  pump	  basics	  (Svedala	  Slurry,	  1995).	  	  

6.1 Dimensioneringskriterier	  

Vid	  dimensionering	  av	  pumpars	  volymflöde	  var	  det	  viktigt	  att	  ta	  hänsyn	  till	  flera	  faktorer	  (Pumpportalen,	  2011).	  
De	  faktorer	  som	  ansågs	  vara	  av	  störst	  vikt	  redovisas	  i	  tabell	  1.	  

Tabell	  1	  Faktorer	  att	  ta	  hänsyn	  till	  vid	  dimensionering	  av	  pumpars	  volymflödeskapacitet	  utan	  relevant	  inbördes	  ordning	  

Variabler	  att	  dimensionera	  pump	  efter	  
1. Genom	  vilket,	  om	  något,	  system	  kommer	  pumpen	  att	  transportera	  vätskan?	  
2. Vilken	  höjd,	  längd	  behöver	  vätskan	  transporteras	  av	  pumpen?	  
3. Vilket	  volymflöde	  krävs	  av	  pumpen?	  
4. Vilken	  vätska	  skall	  pumpen	  förflytta?	  
5. Hur	  många	  driftstimmar	  har	  pumpen	  på	  ett	  år?	  
6. Vilken	  miljö	  kommer	  pumpen	  arbeta	  i?	  

	  

Faktorer	  från	  tabellen	  användes	  för	  att	  söka	  maximal	  volymflödeskapacitet	  hos	  Cementas	  pumpsystem.	  

6.2 Terminologi	  

För	  att	  dimensionera	  pumpkapaciteten	  togs	  en	  systemkurva	  fram	  för	  varje	  system	  av	  pumpar.	  Även	  dåvarande	  
pumpars	  pumpkurvor	  eftersöktes	  i	  leverantörers	  kataloger.	  
En	  systemkurva	  ger	  ett	  värde	  på	  vilken	   teoretisk	  höjd	  en	  pump	  måste	  kunna	  pumpa	  vätska	   för	  att	   få	  önskat	  
volymflöde	   per	   tidsenhet	   genom	   systemet.	   En	   systemkurvas	   form	   bestäms	   primärt	   av	   om	   vätskan	   pumpas	  
långa	   vertikala,	   alternativt	   horisontella,	   sträckor.	   För	   exempel	   på	   främst	   höjdberoende	   respektive	   främst	  
längdberoende	  system,	  se	  figur	  12.	  Även	  antal	  samt	  utformningen	  av	  krökar	  hos	  rörsystemet	  är	  relevanta	  då	  en	  
systemkurva	  bestäms.	  

	  
Figur	  12	  Till	  vänster	  systemkurva,	  huvudsakligen	  horisontell	  transport	  av	  vätska.	  Till	  höger	  systemkurva,	  huvudsakligen	  
vertikal	  transport	  av	  vätska	  

Diagrammen,	  se	  figur	  12,	  visar	  vilken	  uppfordringshöjd	  ett	  system	  har	  vid	  ett	  visst	  volymflöde.	  En	  systemkurva	  
utgår	  från	  den	  faktiska	  höjden	  vätskan	  måste	  transporteras,	  kallat	  den	  statiska	  uppfordringshöjden.	  Då	  syste-‐
met	  även	  beror	  på	  kriterier	  ett,	  tre,	  fyra	  och	  sex	  i	  tabell	  1,	  beräknas	  friktionsförluster.	  Friktionsförluster	  uppstår	  
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till	  följd	  av	  turbulens	  i	  vätskan	  samt	  friktion	  mellan	  vätska	  och	  rör.	  Systemkurvan	  beskriver	  den	  teoretiska	  lyft-‐
höjden	  en	  pump	  skall	   kunna	  pumpa	  vätska	   för	  att	  kunna	   leverera	  det	   tryck,	   som	  krävs	   för	  att	  pumpa	  vätska	  
genom	  systemet.	  

En	  pumpkurva	  visar	  vilket	  volymflöde	  per	  tidsenhet	  en	  pump	  kan	  ge	  vid	  en	  specifik	  uppfordringshöjd.	  Exempel	  
på	  en	  pumpkurva	  visas	  i	  figur	  13.	  

	  
Figur	  13	  Exempel	  på	  pumpkurva	  

Dåvarande	   pumpars	   pumpkurvor	   inhämtades	   från	   deras	   produktkatalog.	   Inhämtning	   skedde	   genom	   att	   kur-‐
vorna	  mättes	  punktvis.	  Punkterna	   fördes	  sedan	   in	   i	  grafer	   i	  beräkningsmjukvaran	  MatlabR2012.	  För	  att	   finna	  
vilket	   volymflöde	   per	   tidsenhet	   som	   pumparna	   gav	   vid	   Pumpstation	   1	   och	   2,	   söktes	   den	   punkt	   vid	   vilken	  
systemkurvan	   och	   pumpkurvan	   för	   respektive	   station	  möttes.	   Denna	   punkt	   kallas	   för	   systemets	   driftspunkt	  
(Pumpportalen,	  2011).	  

6.3 Data	  för	  beräkning	  

Data	  för	  beräkning	  inhämtades	  från	  litteratur,	  Fundamentals	  of	  thermal-‐fluid	  sciences	  (Turner	  &	  Çengel,	  2005),	  
hemsidan	  efunda.com	  (Efunda,	  2012)	  samt	  på	  plats	  utförda	  mätningar	  och	  redovisas	  i	  tabell	  2.	  
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Tabell	  2	  Data	  till	  beräkningar	  inhämtade	  från	  litteratur	  samt	  på	  plats	  studier	  

	   Systemkurva	  
Pumpstation	  1	  

Systemkurva	  
Pumpstation	  2	  

Viskositet	  vatten	  𝟐𝟎℃	   𝜇	   1 ∙ 10!!Ns
m!	  

Densitet	  vatten	   𝜌	   1000	  kg/m3	  

Tyngdaccelerationen	   𝑔	   9.81	  m/s	  ²	  

Statisk	   förlustkoefficient	   för	   rörböj	   𝟗𝟎°,	   expande-‐
rande	  rördiameter	  𝟑𝟎°	  samt	  tillopp	  från	  rör	  

𝜁	  
0.2	  

Innerdiameter	  rör	   𝐷	   0,219	  m	   0,250	  m	  

Rör	  area	   𝐴	   0,0377	  m!	   0,0491	  m!	  

Rörgrovhetskoefficient	  	   𝜀	   0.4 ∙ 10!!	  

Nivåskillnad	  mellan	  insug	  och	  utlopp	   ℎ	   9	  m	   18	  m	  

Horisontell	  pumpsträcka	   𝐿	   50	  m	   36	  m	  

Tryck	  vid	  pumpsystemets	  utlopp	   𝑃!	   101300	  Pa	   101300	  Pa	  

Tryck	  vid	  pumpsystemets	  insug	   𝑃!	   103262	  Pa	   111110	  Pa	  

	  

Beräkningsmetodik	  hämtades	  från	  Pumphandboken	  (Pumpportalen, 2011)	  samt	  Fundamentals	  of	  thermal-‐fluid	  
sciences	  (Turner	  &	  Çengel,	  2005).	  

Vid	  kontakt	  med	  Erik	  Holmström	  VD	  för	  Egger	  Pumps	  Sweden	  bekräftade	  han	  att	  ekvationer	  från	  givna	  källor	  
duger	  väl	  för	  att	  göra	  en	  teoretisk	  approximation	  av	  driftspunkt	  för	  pumpsystem.	  Övriga	  storheter	  som	  använ-‐
des	  vid	  beräkningar	  redovisas	  med	  symbol,	  benämning	  samt	  storhet	  i	  tabell	  3.	  

Tabell	  3	  Förklaring	  av	  variabler	  för	  beräkningar	  

Symbol	   Benämning	   Storhet	  

Q	   Volymflöde	   m!
s	  

𝑹𝒆	   Reynolds	  tal	   Dimensionslöst	  

𝑽𝒎	   Rörets	  medelhastighet	  relativt	  fluiden	   m/s	  

𝒉𝐟	   Friktionsförluster	   M	  

𝒎	   Massflöde	   Kg/s	  

𝒇	   Dynamisk	  strömningsförlustkoefficient	   Dimensionslöst	  

	  

6.4 Ekvationer	  för	  beräkning	  av	  systemkurva	  

Systemets	  totala	  uppfordringshöjd,	  𝐻!"!,	  ges	  som	  summan	  av	  statisk	  uppfordringshöjd,	  𝐻!"#",	  och	  friktionsför-‐
luster,	  ℎ!,	  se	  ekvation	  1.	  	  

	   𝐻!"! = 𝐻!"#" + ℎ!	   (1) 	  

Den	  statiska	  uppfordringshöjden,	  beräknas	  med	  ekvation	  2.	  
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	   𝐻!"#" =
𝑃! − 𝑃!
𝜌𝑔

+ ℎ	   (2) 	  

Systemets	  friktionsförluster	  ges	  av	  ekvation	  3.	  

	  
ℎ! = 𝑓 ∙

𝑙
𝑑
+ 𝜁 ∙

𝑄!

𝜋𝐷!
4

∙
1
2𝑔

	   (3) 	  

	  

Den	  dynamiska	  strömningsförlustkoefficienten	  beror	  på	  Reynolds	  tal	  vilket	  beräknas	  med	  ekvation	  4.	  

	   𝑅𝑒 =
𝑉!𝐷
𝜈

= 𝑉! =
𝑚
𝐴𝜌

𝑄 =
𝑚
𝜌

=
𝑄𝐷
𝜈𝐴

	   (4) 	  

Dynamisk	  viskositet	  för	  en	  vätska	  beräknas	  med	  ekvation	  5.	  

	   𝜈 =
𝜇
𝜌
	   (5) 	  

Reynolds	  tal	  beskriver	  flödet	  av	  vätska	  i	  fyllt	  rör.	  Eftersom	  att	  pumparna	  huvudsakligen	  pumpar	  vertikalt	  antogs	  
vätskan	  fylla	  hela	  röret	  vid	  flödet.	  	  

Då	  Re	  <	  2300	  är	   flödet	   i	   röret	   laminärt,	  vid	  2300   ≤ 𝑅𝑒 ≤ 4000	  är	   flödet	  en	  blandning	  mellan	  turbulent	  och	  
laminärt	  och	  vid	  Re>4000	  anses	  flödet	  vara	  turbulent.	  	  

För	  Re<2300	  beräknas	  den	  dynamiska	  strömningsförlustkoefficienten	  med	  ekvation	  6.	  

	   𝑓 =
64
𝑅𝑒

	   (6) 	  

För	  Re	  >	  4000	  beräknas	  den	  dynamiska	  strömningsförlustkoefficienten	  från	  Colebrooks	  ekvation,	  se	  ekvation	  7.	  	  

	  
	  

(7) 	  

Då	  Colebrooks	  ekvation	  är	  implicit	  för	  f	  används	  ofta	  en	  förenkling.	  Haalands	  ekvation,	  ekvation	  8,	  är	  en	  förenk-‐
ling	   som	  anses	  ge	  ett	  värde	   för	  den	  dynamiska	  strömningsförlustkoefficienten	   inom	  två	  procents	   felmarginal	  
(Clamond,	  2009),	  vilket	  ansågs	  fullgott	  för	  denna	  beräkning.	  I	  detta	  projekt	  valdes	  av	  denna	  anledning	  att	  an-‐
vända	  Haalands	  ekvation	  för	  beräkning	  av	  den	  dynamiska	  strömningsförlustskoefficienten.	  

	  

	  
(8) 	  

Då	  2300≤Re≤4000	  antar	  f	  ett	  värde	  mellan	  värdet	  för	  laminärt	  och	  turbulent	  flöde,	  vilket	  erhålls	  genom	  inter-‐
polering.

	  

Statiska	  förlustkoefficienter	  för	  samtliga	  extra	  hinder	  för	  vätskan	  på	  vägen	  genom	  systemet	  avlästes	  från	  tabell	  
och	  summerades	  till	   𝜁.	  	  

Då	   rörsystemens	   uppfordringshöjd	   främst	   berodde	  på	   höjden	   som	   vattnet	   transporterades	   antogs	   uppskatt-‐
ningar	  av	  statiska	  friktionskoefficienter	  vara	  tillräckligt	  noggranna	  approximationer.	  

6.5 Ekvationer	  för	  beräkning	  av	  pumpkurva	  

Pumpkurva	  för	  en	  dränkt	  centrifugalpump	  avlästes	  från	  tillverkares	  produktkatalog.	  Av	  detta	  skäl	  blev	  kurvor-‐
nas	  utseende	  ej	  kontinuerligt.	  Detta	  utfördes	  då	  pumpkurvornas	  matematiska	  formler	  ej	  var	  kända.	  

Pumparna	  i	  alla	  tre	  systemen	  var	  parallellkopplade.	  Detta	  betydde	  att	  pumparna	  var	  kopplade	  till	  samma	  rörsy-‐
stem,	  med	  separata	  anslutningar.	  	  

Vid	  parallellkoppling	  av	  𝑛	  stycken	  pumpar	  påverkas	  pumpkurvorna	  enligt	  ekvation	  9	  samt	  10.	  
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	   𝐻!"!  ! = 𝐻!"!  ! = ⋯ = 𝐻!"!  !	  	   (9) 	  

	  

	   𝑄 = 𝑄! + 𝑄! +⋯+ 𝑄!  	  

	  
(10) 	  

Pumpkurvor	  för	  två	  respektive	  tre	  parallellkopplade	  pumpar,	  för	  den	  typ	  av	  länspump	  som	  Cementa	  använde,	  
visas	  i	  figur	  14	  och	  figur	  15.	  

	  
Figur	  14	  Pumpkurva	  för	  två	  parallellkopplade	  nuvarande	  pumpar	  

	  
Figur	  15	  Pumpkurva	  för	  tre	  parallellkopplade	  nuvarande	  pumpar	  

6.6 Beräkning	  av	  systemkurvor	  samt	  driftspunkt	  

Om	  dåvarande	  pumpkapacitet	  underskattades	  kunde	  konsekvensen	  bli,	  att	  nyinköpta	  pumpar	  ej	  klarade	  av	  att	  
forsla	  bort	  den	  mängd	  vatten	  som	  kunde	  krävas.	  Detta	  kunde	  i	  sin	  tur	  leda	  till	  lokala	  översvämningar	  på	  områ-‐
det	  och	  stora	  reparationskostnader	  på	  anläggningen.	  

Om	  dåvarande	  pumpkapacitet	  överskattades	  var	  konsekvensen	  en	  onödigt	  hög	  kostnad.	  	  	  

Relativt	   små	  säkerhetsfaktorer	  användes	  då	  de	  analyserade	  pumpsystemen	  hade	  mer	  än	   tillräcklig	  kapacitet.	  
Att	   underskrida	   denna	   kapacitet	   var	   inte	   Cementas	   önskan.	   Ökad	   pumpkapacitet	   kunde	   krävas	   om	   brottet	  
ökade	  till	  yta	  eller	  om	  produktionen	  ökade,	  vilket	  skulle	  leda	  till	  mer	  vatten	  att	  pumpa	  bort.	  

Med	  Ekvationer	  1-‐10	  insatta	  i	  MatlabR2012,	  med	  värden	  från	  tabell	  2,	  beräknades	  systemkurvor	  och	  pumpkur-‐
vor	  för	  samtliga	  tre	  pumpsystem,	  vilket	  gav	  driftspunkter	  enligt	  figur	  16	  och	  figur	  17.	  
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Figur	  16	  Driftspunkt	  nuvarande	  Pumpstation	  1,	  vilket	  ger	  ett	  flöde	  på	  181	  L/s	  

Pumpstation	  1	  behövde	  kunna	  ge	  ett	  volymflöde	  på	  181	  L/s	  vid	  en	  uppfordringshöjd	  på	  11	  meter.	  

Pumpstation	  2	  bestod	  av	  två	  separata	  pumpsystem	  med	  två	  respektive	  tre	  pumpar.	  Dimensionering	  utfördes	  
mot	  det	  system	  med	  flest	  pumpar.	  Orsak	  till	  detta	  var	  Cementas	  önskan,	  att	   ifall	  ett	  system	  fallerar	  så	  skulle	  
redundans	  finnas	  i	  det	  andra.	  Då	  båda	  systemen	  vid	  Pumpstation	  2	  var	  lika,	  undantaget	  antalet	  pumpar,	  söktes	  
driftspunkt	  för	  det	  system	  som	  bestod	  av	  tre	  pumpar.	  Driftspunkt	  visas	  i	  figur	  17.	  

	  
Figur	  17	  Driftspunkt	  nuvarande	  Pumpstation	  2,	  vilket	  ger	  ett	  flöde	  på	  210	  L/s	  

Båda	  system	  vid	  Pumpstation	  2	  behövde	  separat,	  kunna	  ge	  ett	  flöde	  av	  210	  L/s	  vid	  en	  uppfordrings	  höjd	  av	  21	  
meter.	  	  
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7 Konceptutveckling	  
För	   att	   ta	   fram	   en	   lösning	   på	   Cementas	   pumpproblematik	  med	   bästa	  möjliga	   förutsättningar	   användes	   idé-‐	  
samt	   konceptgenereringsmetoder.	   Dessa	  metoder	   användes	   för	   att	   utveckla	   ett	   koncept	  med	   hjälp	   av	   flera	  
olika	   människors	   erfarenheter	   och	   kunskaper.	   Detta	   gjordes	   i	   ett	   steg	   om	   att	   uppfylla	   mål	   tre	   till	   fem,	   att	  
minska	   underhållsrelaterade	   kostnader,	   att	   ta	   fram	   en	   konstruktion	   som	   gör	   att	   vattenavrinningssystemet	  
fungerar,	   att	  minska	  den	   energiförbrukning	   vattenavrinningssystemet	  hade	  och	   att	   i	   arbetet	   ha	  miljöns	   väl	   i	  
åtanke.	  

7.1 Idégenerering	  

Idégenereringen	  syftade	  till	  att	  finna	  idéer,	  från	  vilka	  koncept	  som	  kunde	  uppnå	  mål	  tre	  till	  fem	  kunde	  skapas.	  
Som	  metod	  för	  att	  ta	  fram	  idéer	  användes	  en	  anpassad	  version	  av	  Brainstorming	  (Landqvist,	  1994).	  Den	  utför-‐
des	  genom	  att	  en	  grupp	  under	  en	  begränsad	  tid	  tog	  fram	  idéer	  utifrån	  de	  krav	  som	  ställdes	  på	  en	  lösning,	  se	  
sektion	  5.	   Idégenereringen	  utfördes	  med	  syftet	  att	   finna	   idéer,	  vilka	  kunde	  ge	   inspiration	  till	   konceptutveckl-‐
ingen.	  Alla	  idéer	  som	  togs	  fram	  dokumenterades	  utan	  inbördes	  ordning.	  

I	  detta	  projekt	  utfördes	  idégenerering	  vid	  två	  separata	  tillfällen	  med	  två	  separata	  grupper	  av	  människor.	  Tids-‐
gränsen	   var	   20	  minuter	   för	   var	   tillfälle.	   Gruppen	   vid	   första	   tillfället	   bestod	   av	   två	  maskiningenjörsstudenter	  
samt	   tre	   anställda	   vid	   Cementas	   underhållsavdelning.	   Vid	   andra	   tillfället	   utfördes	   idégenereringen	   med	   två	  
maskiningenjörsstudenter,	  två	  designingenjörsstudenter	  samt	  en	  konstruktör.	  De	  idéer	  som	  ansågs	  vara	  likar-‐
tade	  slogs	  ihop	  till	  en	  idé.	  Sammanställda	  resultat	  från	  de	  båda	  tillfällena	  presenteras	  i	  figur	  18	  utan	  inbördes	  
vikt	  ordning.	  

	   	  
Figur	  18	  Resultat	  av	  idégenerering	  

För	  att	  pumparna	  skulle	  hinna	  servas	  i	  tid	  fanns	  en	  idé	  om	  att	  inrätta	  ett	  serviceschema	  för	  pumparna.	  Även	  en	  
idé	  om	  att	  upprätta	  tydliga	  instruktioner	  för	  hur	  service	  skulle	  utföras	  av	  dåvarande	  pumpar	  togs	  fram.	  Flera	  av	  
idéerna	   byggde	   på	   att	   byta	   ut	   Cementas	   pumpar.	   I	   idégenereringen	   föreslogs	   de	   bytas	   ut	   till	   torruppställda	  
pumpar	  placerade	  på	  pumpfundament,	  pumpar	  som	  flyter	  på	  vattnet,	  pumpar	  som	  inte	  behöver	  servas,	  pum-‐
par	  som	  endast	  används	  vid	  de	  tillfällen	  de	  absolut	  krävs	  eller	  alternativt	  pumpar	  positionerade	  på	  land.	  

Övriga	   idéer	   från	   idégenereringen	  var	  att	  gräva	  nya	  avrinningskanaler,	  att	  bygga	  dammluckor	   för	  att	  undvika	  
att	  vatten	  måste	  pumpas	  bort	  alternativt	  att	  konstruera	  lyftanordningar	  för	  att	  enkelt	  kunna	  utföra	  underhåll	  
av	  dåvarande	  pumpar.	  Även	  en	  idé	  om	  installation	  av	  ett	  varningssystem,	  för	  att	  få	  reda	  på	  när	  första	  tätningen	  
ger	  vika	  hos	  pumparna,	  kom	  fram.	  	  

7.2 Konceptgenerering	  

För	  att	  ta	  fram	  koncept	  som	  kunde	  uppfylla	  de	  krav	  som	  ställdes	  i	  sektion	  5,	  användes	  Brainwriting	  metoden.	  
Brainwriting	  är	  en	  metod	  som	  går	  ut	  på	  att	  generera	  flera	  koncept	  från	  många	  idéer.	  Metoden	  utförs	  genom	  
att	  deltagarna	  på	  en	  förbestämd	  tid	  skissar	  ett	  bestämt	  antal	  koncept	  på	  ett	  papper.	  Då	  tiden	  gått	  ut	  skickas	  



Högskolan	  i	  Skövde	   	  Beräkning	  av	  pumpkapacitet	  samt	  konstruktion	  av	  pumpfundament	  
Institutionen	  för	  teknik	  och	  samhälle	  

Beijer,	  Lindholm	   29	  

pappret	   till	   nästa	   deltagare	   som	   får	   samma	   tid	   att	   skissa	   vidare	   på	   den	   tidigare	   deltagarens	   koncept.	   Detta	  
pågår	  tills	  samtliga	  skisser	  gått	  ett	  helt	  varv	  (Baxter,	  1995).	  	  

Till	   inspiration	  för	  utförande	  av	  metoden	  användes	  idéer	  framtagna	  under	   idégenereringen,	  se	  figur	  18.	  Även	  
information	   från	   situationsundersökningen,	   se	   sektion	  2.2,	   användes	   i	   konceptgenereringen.	  Brainwriting	  ut-‐
fördes	  i	  detta	  projekt	  av	  två	  deltagare	  vilka	  tog	  fram	  tre	  skisser	  var	  på	  20	  minuter.	  Då	  20	  minuter	  gått	  spende-‐
rades	   ytterligare	  20	  minuter	   att	   skissa	  på	  den	  andre	  deltagarens	   koncept.	  Av	  de	   sex	   koncept	   som	   togs	   fram	  
urskildes	   tre	   koncept	   som	   ansågs	   visa	   tre	   skilda	   alternativ	   på	   en	  möjlig	   lösning.	   Varje	   koncept	   bestod	   av	   en	  
lösning	  för	  Pumpstation	  2	  och	  en	  lösning	  för	  Pumpstation	  1.	  Koncept	  ett	  redovisas	  i	  figur	  19.	  

	  
Figur	  19	  Koncept	  ett.	  Pumpstation	  2	  till	  vänster	  och	  Pumpstation	  1	  till	  höger	  

I	  koncept	  ett	  användes	  samma	  länspumpar	  som	  Cementa	  hade	  vid	  projektets	  utförande.	  Till	  pumparna	  skulle	  
elektroniska	   givare	   fästas,	  markerade	  med	   röda	   prickar	   i	   figur	   19,	   vilka	   skulle	   varna	   underhållspersonal	   när	  
första	  tätningen	  gav	  vika.	  Pumparna	  skulle	  vara	  placerade	  på	  det	  rörsystem	  som	  redan	  fanns	  med	  skillnaden	  att	  
det	  vid	  båda	  pumpstationerna	  skulle	  vara	  placerat	  mekaniska	  hjälpmedel,	  för	  att	  enkelt	  kunna	  lyfta	  upp	  pum-‐
parna	  för	  service.	  Vid	  Pumpstation	  2,	  som	  ses	  till	  vänster	  i	  figur	  19,	  skulle	  länspumparna	  hissas	  upp	  med	  hjälp	  
av	  kedjor	  fästa	  kring	  balkar	   i	   taket.	  För	  pumpstation	  1	   i	  konceptet,	  skulle	  pumparna	  plockas	  upp	  från	  vattnet	  
med	  en	  hävstångskonstruktion,	  för	  att	  möjliggöra	  service.	  

I	  figur	  20	  visas	  koncept	  två.	  

	  
Figur	  20	  Koncept	  två.	  Pumpstation	  2	  till	  vänster	  och	  Pumpstation	  1	  till	  höger	  

I	  koncept	  två	  skulle	  samtliga	  länspumpar	  bytas	  ut	  mot	  torruppställda	  pumpar	  för	  att	  kunna	  utföra	  service	  direkt	  
på	  plats.	  I	  Pumpstation	  2,	  till	  vänster	  i	  figur	  20	  skulle	  en	  torruppställd	  pump	  installeras	  till	  varje	  rörsystem,	  på	  
gallerdurksgolv	   för	  enklare	  åtkomst.	  Pumpstation	  1	  bestod	   i	  Koncept	   två,	   till	  höger	   i	   figur	  20,	  av	  en	   torrupp-‐
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ställd	  pump	  placerad	  på	  ett	  pumpfundament	  vilket	  tillät	  pumpens	  insug	  att	  vara	  rakt	  ovanför	  pumpmediet	  för	  
att	  undvika	  onödiga	  effektförluster	  på	  grund	  av	  krökar	  i	  vatteninsug.	  	  

I	  figur	  21	  redovisas	  koncept	  tre	  med	  Pumpstation	  2	  till	  vänster	  och	  Pumpstation	  1	  till	  höger.	  

	  
Figur	  21	  Koncept	  tre.	  Pumpstation	  2	  till	  vänster	  och	  Pumpstation	  1	  till	  höger	  

I	  koncept	  tre	  skulle	  dåvarande	  dränkbara	  länspumpar	  i	  Pumpstation	  2	  bytas	  ut	  mot	  dränkbara	  länspumpar	  med	  
ökad	   volymflödeskapacitet.	   Varje	   ny	  dränkbar	   länspump	  vid	   Pumpstation	  2	   skulle	   ha	  motsvarande	   volymflö-‐
deskapacitet	  som	  hos	  tre	  av	  Cementas	  länspumpar.	  Pumparna	  skulle	  kunna	  hissas	  upp	  med	  kedja	  fäst	  i	  taket	  i	  
pumphuset	   vid	   Pumpstation	   2.	   Vid	   Pumpstation	   1	   skulle	   en	   mekanisk	   dammlucka	   placeras	   för	   inloppet	   till	  
dammen.	  Detta	  för	  att	  minska	  mängden	  överflödigt	  vatten,	  som	  skulle	  behöva	  pumpas	  bort.	  En	  av	  de	  två	  pum-‐
parna	  som	  stod	  på	  platsen	  skulle	   sparas,	   för	  att	  pumpa	  bort	  det	  vatten	  som	  fyllde	  dammen	  via	  naturligt	   fall	  
från	  den	  större	  dammen	  ovanför.	  Pumpen	  var	  tänkt	  att	  placeras	   i	  en	   lina	  från	  vilken	  den	  enkelt	  kunde	  vevas	  
upp,	  för	  att	  underlätta	  underhåll.	  

7.3 Investeringskalkyler	  för	  ersättningsinvestering	  

För	  att	  ge	  ett	  ekonomiskt	  perspektiv	  och	  skapa	  ett	  starkare	  beslutsunderlag	  skapades	  en	  investeringskalkyl	  för	  
ersättningsinvesteringar	  där	  de	  olika	  koncepten	  jämfördes	  baserat	  på	  deras	  grundinvesteringar	  samt	   löpande	  
kostnader.	  Utav	  hänsyn	  till	  krav	  på	  sekretess	  från	  pumpleverantörer	  presenteras	  priser	  och	  kostnader	  endast	  
som	  symboler.	  Symbolen	  X	   i	  tabell	  4	  representerar	  den	  årliga	  kostnad	  som	  Cementa	  hade	  för	  reparationer	  av	  
pumpar.	   Siffran	  baserades	  på	  att	   samtliga	  pumpar	   reparerades	  en	  gång	  på	   två	  år	   till	   en	  kostnad	  av	  80	  %	  av	  
pumparnas	  nyinköpspris.	  Metodik	   för	  uppställande	  av	   investeringskalkylen	  hämtades	   från	  Den	  nya	  ekonomi-‐
styrningen	  (Ax,	  Johansson	  &	  Kullvén,	  2009)	  samt	  samtal	  med	  Jörgen	  Stafflund,	  underhållschef	  på	  Cemanta	  AB.	  
Investeringskalkylen	  redovisas	  i	  tabell	  4.	  
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Tabell	  4	  Investeringskalkyl	  för	  ersättningsinvestering	  

Investeringskalkyl	  ersättningsinvestering	  

	   Koncept	  1	   Koncept	  2	   Koncept	  3	  

Grundinvestering	   0,1X	  kr	   2X	  kr	   3X	  kr	  

Driftskostnad	  el/år	   350	  000	  kr	   350	  000kr	   350	  000	  kr	  

Restvärde	   0	  kr	   0	  kr	   0	  kr	  

Ekonomisk	  livslängd	   10	  år	   10	  år	   10	  år	  

Kalkylränta	   10	  %	   10	  %	   10	  %	  

Årliga	  underhållskostnader	   14	  000	  kr	   1	  000	  kr	   6	  000	  kr	  

Återbetalningstid	   0,1	  år	   2	  år	   3	  år	  

	  

I	  investeringskalkylen	  antogs	  restvärde	  till	  0	  för	  samtliga	  koncept.	  Driftskostnad	  fanns	  efter	  kontakt	  med	  pump-‐
leverantörer	  vara	  likvärdig	  för	  vanliga	  torruppställda	  pumpar	  och	  dränkbara	  länspumpar.	  Dock	  ansåg	  de	  att	  en	  
mer	  noggrann	  utprovning	  av	  pumphjul	  samt	  motor	  eventuellt	  kunde	  leda	  till	  lite	  minskad	  driftskostnad.	  Detta	  
togs	  inte	  hänsyn	  till	  då	  specifik	  utprovning	  lämnades	  till	  framtida	  inhämtningar	  av	  offerter.	  Dock	  ansågs	  detta	  
vara	   en	   viktig	   faktor	   att	   ta	   hänsyn	   till	   vid	   inhämtningar	   av	   offerter,	   då	   en	   liten	   förminskning	   av	   vattenavrin-‐
ningssystemets	  el	  användning	  skulle	  kunna	  leda	  till	  stora	  besparingar	  på	  sikt.	  Driftskostnaden	  i	  tabell	  4	  basera-‐
des	  på	  den	  genomsnittliga	  årliga	  driftskostnaden	  från	  elförbrukning	  Cementa	  hade	  haft	   för	  drift	  av	  vattenav-‐
rinningssystemet,	  enligt	  samtal	  med	  Daniel	  Erlandsson	  teknisk	  chef	  Cementa	  AB.	  En	  minskning	  av	  effektbehov	  
med	  sju	  kW	  per	  timme	  i	  pumpsystemen	  hade	  lett	  till	  en	  årlig	  besparing	  av	  17	  500	  kronor.	  Detta	  baserades	  på	  
att	  Cementas	  länspumpar	  hade	  ett	  effektbehov	  av	  20	  kW	  per	  pump.	  

Kalkylränta	  valdes	   till	   10	  %	  och	  ekonomisk	   livslängd	  valdes	   till	   10	  år.	  Dessa	  val	  baserades	  på	  Cementas	  egna	  
rutiner	  för	  internredovisning.	  Återbetalningstiderna	  för	  de	  olika	  koncepten	  baserades	  på	  hur	  lång	  tid	  det	  skulle	  
dröja	   innan	   grundinvesteringen	   för	   koncepten	   skulle	   vara	   lägre	   än	   den	  motsvarande	   ackumulerade	   reparat-‐
ionskostnaden	   om	   Cementa	   inte	   skulle	   förändra	   vattenavrinningssystemet.	   Grundinvestering	   för	   koncept	   1	  
ansågs	  vara	  nyinköp	  och	  installation	  av	  givare	  för	  kontroll	  av	  om	  tätningarna	  i	  pumparna	  var	  hela.	  Grundinve-‐
stering	  för	  koncept	  2	  var	  kostnad	  för	  nyinköp	  av	  tre	  torruppställda	  pumpar	  samt	  tillverkning	  av	  ett	  pumpfun-‐
dament.	  För	  koncept	  3	  var	  grundinvesteringen	  nyinköp	  av	  dränkbara	   länspumpar	  med	  dubbel	  och	  trippel	  vo-‐
lymflödeskapacitet	   gentemot	   de	   Cementa	   hade.	  Underhållskostnader	   baserades	   på	   tidsåtgång	   för	   att	   utföra	  
service	   på	   pumparna	   under	   ett	   år.	   Interndebiteringskostnad	   för	   Cementas	   underhållspersonal	   var	   500	  
kr/timme,	   enlig	   samtal	  med	   Jörgen	   Stafflund	   Underhållschef	   på	   Cementa	   i	   Skövde.	   Underhållskostnader	   för	  
koncept	  1	  beräknades	  från	  sju	  pumpar	  som	  skulle	  servas	  var	  sjätte	  månad	  under	  en	  timma	  av	  två	  underhålls-‐
tekniker,	  till	  14	  000	  kr	  per	  år	  exklusive	  förbrukningsmaterial.	  Vid	  beräkning	  av	  underhållskostnader	  för	  koncept	  
1	  togs	  inte	  hänsyn	  till	  dåvarande	  slitage	  på	  de	  pumpar	  som	  Cementa	  redan	  ägde.	  Risk	  för	  haverier	  ansågs	  dock	  
öka	  markant	  gentemot	  nyinköpta	  pumpar.	  Underhållskostnader	  för	  koncept	  2	  baserades	  på,	  efter	  kontakt	  med	  
leverantörer	   av	  pumpar,	   att	   enklare	  underhåll	   kunde	  behöva	  utföras	  en	  gång	   var	   tredje	   år	  per	   torruppställd	  
pump.	  Underhållskostnader	   för	  koncept	   två	   fanns	  då	   till	  1	  000	  kr,	  exklusive	   förbrukningsmaterial,	  baserat	  på	  
två	  underhållstekniker	  som	  arbetar	  en	  timme	  på	  var	  pump	  en	  gång	  om	  året.	  Uppskattade	  underhållskostnader	  
för	  koncept	  tre	  baserades	  på	  en	  timmes	  arbete	  av	  två	  underhållstekniker	  på	  var	  pump	  vid	  fyra	  tillfällen	  per	  år,	  
vilket	  fanns	  till	  6	  000	  kronor	  per	  år,	  exklusive	  förbrukningsmaterial.	  

7.4 Val	  av	  koncept	  för	  vidareutveckling	  

Efter	  diskussion	  med	  Cementas	  underhållsavdelning	  valdes	  koncept	  1	  bort	  från	  vidare	  utveckling.	  Skäl	  till	  beslu-‐
tet	  var	  att	  Cementa	  ville	   investera	   i	  nya	  pumpar	  då	  driften	  på	  de	  pumpar	  de	  hade	  ansågs	  vara	   för	  osäker	  till	  
följd	  av	  gamla	  och	  ofta	   reparerade	  pumpar.	  Även	  koncept	  3	  valdes	  bort	   från	  vidare	  utveckling	  då	  koncept	  2	  
ansågs	  av	  Cementa	  vara	  lättare	  att	  underhålla	  samt	  en	  mindre	  kostsam	  investering.	  Dammlucka	  skulle	  krävt	  att	  
vattenavrinningssystemet	   fått	  grävas	  om	  vilket	  var	  ett	   ingrepp	  Cementa	   inte	  ville	  utföra.	  Koncept	  2	   tog	  även	  
bort	  behovet	  av	  att	  behöva	  använda	  den	  mycket	  svåråtkomliga	  serviceplattformen	  under	  Pumpstation	  2	  för	  att	  
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utföra	  underhåll	  på	  pumpar.	  Detta	  för	  att	  pumpar	  då	  skulle	  kunna	  placeras	  på	  golvet	   i	  pumphuset	  vid	  Pump-‐
station	   2	   istället.	   Vid	   Pumpstation	   1	   valdes	   det	   att	   placera	   en	   torruppställd	   pump	   på	   pumpfundament	   över	  
vattendraget	  för	  att	  kunna	  undvika	  onödiga	  strömningsförluster.	  Valet	  av	  pumptyp	  stannade	  vid	  att	  den	  skulle	  
vara	  torruppställd	  då	  olika	  leverantörer	  kunde	  sälja	  olika	  tekniska	  lösningar.	  Beslut	  om	  slutgiltigt	  inköp	  lämna-‐
des	   till	   Cementa	   att	   ta.	   En	  nyinköpt	   torruppställd	  pump	   skulle	   kunna	   leverera	  ett	   volymflöde	  på	  181	   L/s	   vid	  
Pumpstation	  1.	  På	  varje	  rörsystem,	  i	  Pumpstation	  2,	  skulle	  en	  torruppställd	  pump	  klara	  av	  att	  leverera	  ett	  vo-‐
lymflöde	  på	  210	  L/s.	  Det	  beslutades	  att	  riktlinjer	  för	  nyinköp	  av	  torruppställda	  pumpar	  till	  Cementas	  vattenav-‐
rinningssystem	  skulle	  upprättas	  samt	  att	  ett	  pumpfundament	  för	  placering	  vid	  Pumpstation	  1	  skulle	  utvecklas.	  
Pumpfundamentet	  skulle	  vara	  placerat	  över	  marknivå	  för	  att	  undvika	  översvämning	  av	  pump	  om	  vattennivån	  
skulle	   stiga	  mer	  än	  önskat.	  Massan	  på	   torruppställda	  pumpar	  översteg	  mycket	  sällan,	   i	  aktuella	  volymflödes-‐
klasser,	  1250	  kg	  enligt	  samtal	  med	  Peter	  Brinck,	  försäljningsingenjör	  Sulzer	  Pumps.	  Maximal	  pumpmassa	  valdes	  
därför,	  för	  användning	  i	  utvecklingen	  av	  pumpfundamentet,	  till	  1250	  kg.	  	  
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8 Kriterieframtagning	  för	  konstruktion	  
Kriterier	   för	   nyinköp	   av	   pumpar	   samt	   pumpfundament	   skapades	   utifrån	   samtal	  med	   personal	   på	   Cementas	  
underhållsavdelning,	  undersökning	  av	  situationsbeskrivningen,	  sektion	  2	  och	  informationssökning	  i	  Pumphand-‐
boken	  (Pumpportalen, 2011).	  Kriterierna	  togs	  fram	  för	  vidareutveckling	  av	  valt	  koncept	  från	  sektion	  7.4.	  Detta	  
utfördes	  med	  hjälp	  av	  de	  kriterier	  som	  framkommit	  under	  projektets	  gång	  samt	  övriga	  krav	  och	  önskemål	  från	  
Cementas	  underhållsavdelning.	  Kriterierna	  delades	  in	  i	  underkategorierna	  krav	  och	  önskemål.	  De	  kriterier	  som	  
kategoriserades	   som	   krav	   gavs	   högre	   relevans	   än	   de	   som	   kategoriserades	   som	  önskemål	   vid	   jämförelse	   och	  
rangordning	  av	  kriterierna.	  

8.1 Krav	  

Som	   krav	   kategoriserades	   kriterier,	   vilka	   framkommit	   i	   projektet	   som	   nödvändiga	   för	   vattenavrinningssyste-‐
mets	   funktion	   och	   säkerhet.	   Kraven	  presenteras	   separat	   för	   pumpar	   och	   pumpfundament.	   Kraven	   redovisas	  
utan	  inbördes	  relevans,	  i	  fet	  stil	  med	  förklarande	  text	  under.	  	  

8.1.1 Krav	  för	  nyinköp	  av	  pumpar	  

Volymflöde	  
Krav	  på	  flödeskapaciteten	  fanns	  i	  sektion	  6.	  En	  pump	  skulle	  kunna	  ge	  ett	  volymflöde	  på	  181	  L/s	  vid	  en	  uppford-‐
ringshöjd	  på	  11	  meter	  på	  rörsystem,	  vid	  Pumpstation	  1.	  En	  pump	  skulle	  ge	  ett	  flöde	  av	  210	  L/s	  vid	  en	  uppford-‐
rings	  höjd	  av	  21	  meter,	  på	  rörsystem	  vid	  Pumpstation	  2.	  Mediet	  vilket	  skulle	  kunna	  förflyttas	  med	  specificerat	  
volymflöde	  var	  klart	  vatten	  med	  temperaturer	  mellan	  1-‐28	  grader	  Celsius.	  

Miljö	  
Pumpar	  fick	  inte	  avge	  gifter,	  i	  större	  utsträckning	  än	  dåvarande	  pumpsystem,	  som	  kunde	  vara	  skadliga	  för	  per-‐
soner	  eller	  miljön	  vid	  drift.	  Detta	  krav	  ställdes	  i	  enlighet	  med	  mål	  fem,	  se	  sektion	  1.3.	  

Partiklar	  
Från	  situationsundersökningen	  i	  sektion	  2	  fanns	  att	  pumparna	  skulle	  vara	  i	  drift	  i	  öppna	  vattendrag	  där	  vatten	  
är	   i	   rörelse.	  Av	  detta	  skäl	  skulle	  nyinköpta	  pumpar	  klara	  att	  pumpa	   igenom	  partiklar,	  som	  kan	  finnas	   i	  öppna	  
vattendrag,	   t.ex.	  kvistar,	  utan	  att	  skadas.	  Alternativt	  skulle	  ett	  partikelfilter	  vara	  möjligt	  att	  montera	   i	  anslut-‐
ning	  till	  pumparnas	  insug.	  

Klimat	  
Utifrån	  samtal	  med	  personal	  på	  Cementas	  underhållsavdelning	  framkom	  det	  att,	  på	  de	  vattendrag	  som	  fanns	  
vid	  pumpstationerna	  kunde	   is	   frysa	  under	  vintertid.	  Pumpar	  till	  Cementas	  vattenavrinningssystem	  skulle	  vara	  
på	  plats	  året	  runt.	  Av	  detta	  följde	  att	  pumparna	  var	  tvungna	  att	  kunna	  starta	  även	  när	  ett	  tunt	  lager	  is	  täckte	  
mynningen	  till	  insugsröret.	  Från	  situationsundersökning,	  i	  sektion	  2,	  fanns	  att	  pumparna	  var	  tvungna	  att	  kunna	  
drivas	  i	  en	  fuktig	  miljö	  utan	  att	  ta	  skada	  av	  fukten.	  

Drift	  
Nyinköpta	  pumpars	  drift	   skulle	  gå	  att	  programmera	  utifrån	  behov	  och	  därmed	  kunna	  vila	  när	  mindre	  vatten	  
behövde	  transporteras	  bort.	  Motorer	  i	  pumpar	  skulle	  även	  vara	  av	  energiklass	  IE3.	  Kravet	  ställs	  för	  att	  följa	  krav	  
från	  energimyndigheten	  som	  säger	  att	   från	  och	  med	  den	  1	   januari	  2015	  måste	   samtliga	  elmotorer	   som	  tas	   i	  
bruk	  vara	  IE3	  klassade	  (Energimyndigheten,	  2010).	  Detta	  för	  att	  det	  var	  Cementas	  önskan	  att	  vara	  väl	  redo	  att	  
möta	  framtida	  krav	  från	  energimyndigheten	  samt	  för	  att	  ta	  hänsyn	  till	  miljöns	  väl.	  Cementas	  egen	  underhålls-‐
personal	  skulle	  ha	  möjlighet	  att	  programmera	  om	  driftsintervall	  då	  det	  kan	  förändras	  över	  tid.	  Pumpens	  drift	  
skulle	  inte	  innebära	  någon	  fara	  för	  underhållspersonal,	  i	  enlighet	  med	  mål	  fyra	  och	  krav	  tre	  från	  sektion	  5.	  
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8.1.2 Krav	  för	  pumpfundament	  

Miljö	  
Då	   pumpfundament	   skulle	   vara	   placerat	   i	   anslutning	   till	   vattendrag,	   vilket	   förser	   bäcken	   utanför	   Cementas	  
fabrik	  med	  vatten,	  fick	  pumpfundamentet	  inte	  avge	  några	  partiklar	  som	  kunde	  vara	  farliga	  för	  miljö	  och	  perso-‐
ner.	  Kravet	  ställdes	  i	  enlighet	  med	  mål	  fem.	  

Ergonomi	  
Pumpfundament	  skulle	  vara	  tillräckligt	  stort	  för	  att	  underhållspersonal	  skulle	  kunna	  utföra	  underhåll	  obehind-‐
rat.	  Pumpar	  skulle	  vara	  möjliga	  att	  nå,	  utan	  att	  en	  obekväm	  arbetsställning	  behövde	  intas	  till	  följd	  av	  platsbrist,	  
runt	  om	  pumparna.	  Detta	  krav	  ställdes	  i	  enlighet	  med	  krav	  tre	  i	  sektion	  5.	  	  

Säkerhet	  
Som	  del	  i	  att	  uppfylla	  mål	  fyra	  skulle	  pumpfundament	  hålla	  för	  två	  underhållstekniker	  med	  verktyg	  och	  en	  till	  
två	  pumpar,	  beroende	  på	  pumpstation.	  Vikt	  av	  underhållstekniker	  antogs	  till	  120	  kg	  styck	  och	  vikt	  av	  pump	  var	  
maximalt	  1250	  kg,	  se	  sektion	  7.4.	  En	  säkerhetsfaktor	  av	  2,5	  skulle	  finnas	  mot	  plastisk	  deformation	  i	  pumpfun-‐
damentet	   och	   mot	   skada	   i	   sammanfognings	   element.	   Dimensionering	   skulle	   utföras	   mot	   materialets	   undre	  
sträckgräns.	  Inga	  övriga	  risker	  för	  personskada	  skulle	  vara	  överhängande,	  i	  enlighet	  med	  krav	  tre	  från	  sektion	  5.	  
Ett	  pumpfundament	   fick	   inte	  heller	   lida	   risk	  att	  översvämmas	  då	  det	  kunde	   leda	   till	   skada	  på	  pump	  samt	  ge	  
upphov	  till	  skaderisk	  för	  underhållspersonal.	  

8.2 Önskemål	  

Tillsammans	   med	   Cementas	   underhållsavdelning	   sammanställdes	   önskemål.	   Önskemålen	   definierades	   som	  
krav,	  vilka	  inte	  var	  nödvändiga	  för	  vattenavrinningssystemet	  funktion.	  Dock	  kunde	  de	  vara	  nödvändiga	  för	  att	  
ett	  nytt	  vattenavrinningssystem	  skulle	  kunna	  fungera	  bättre	  än	  dåvarande	  vattenavrinningssystem.	  Önskemål	  
redovisas	  separat	  för	  nyinköp	  av	  pumpar	  samt	  för	  pumpfundament,	  utan	  inbördes	  relevans.	  

8.2.1 Önskemål	  för	  nyinköp	  av	  pumpar	  

Tätningar	  
Då	  orsaken	  till	  att	  Cementas	  pumpar	  gick	  sönder	  var	  att	  tätningar	  gav	  vika,	  se	  sektion	  5,	  önskades	  pumpar	  vid	  
nyinköp	  vara	  fria	  från	  behov	  av	  tätningar.	  Detta	  skulle	  ta	  bort	  behovet	  av	  att	  byta	  och	  kontrollera	  tätningar	  hos	  
nya	  pumpar.	  Alternativt	  önskades	  tätningar	  vara	  förhållandevis	  enkla	  att	  byta	  för	  underhållstekniker.	  

Buller	  
Då	  Cementas	  anläggning	  låg	  i	  nära	  anslutning	  till	  bostadsområden	  fanns	  höga	  krav	  från	  kommunen	  på	  att	  hålla	  
nere	  bullernivåer,	  se	  sektion	  1.1.	  För	  att	  undvika	  att	  nyinköpta	  pumpar	  bidrog	  till	  ökad	  bullernivå,	  vilket	  i	  sin	  tur	  
kunde	  leda	  till	  negativa	  reaktioner	  från	  Skövde	  kommun,	  önskades	  att	  bullernivån	  var	  låg	  hos	  de	  nya	  pumpar-‐
na.	  	  

Montering	  
Från	  krav	  fyra	  i	  sektion	  5,	  fanns	  önskan	  om	  att	  pumparna	  skulle	  vara	  enkla	  att	  installera	  och	  montera	  på	  plats.	  
Det	   betydde	   att	   pumparna	   skulle	   vara	  möjliga	   att	   monteras	   på	   respektive	   pumpstation,	   av	   Cementas	   egen	  
underhållspersonal.	  I	  monteringsönskemål	  ingick	  även	  att	  pumparna	  skulle	  vara	  enkla	  att	  förflytta	  för	  att	  utföra	  
reparationer	  på.	  Det	  betydde	  att	  pumparna	  skulle	  sättas	  fast	  med	  infästningar	  som	  var	  förhållandevis	  lätta	  att	  
lossa.	   Pumparna	  önskades	   även	   i	   största	  möjliga	  mån	   kunna	   kopplas	   på,	   vid	   projektets	   utförande,	   befintliga	  
rörsystem.	  Detta	  för	  att	  undvika	  kostnader	  för	  nya	  rörsystem.	  

Kostnad	  
Vid	  nyinköp	  av	  pumpar	  önskades	  inköpskostnader	  hållas	  låga	  och	  under	  priset	  för	  nya	  dränkbara	  länspumpar.	  
Anledning	  till	  detta	  var	  att	  då	  något	  köps	  in	  på	  ett	  företag	  ges	  det	  en	  avskrivningstid.	  Under	  avskrivningstiden	  
belastas	  underhållsbudgeten	  med	  en	  avskrivningskostnad	  för	  objektet	  årligen	  (Ax,	  Johansson	  &	  Kullvén,	  2009).	  
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Denna	   kostnad	   blev	   en	   del	   i	   vattenavrinningssystemets	   totala	   underhållskostnad.	   Denna	   kostnad	   önskades	  
enligt	  mål	  tre	  sänkas	  i	  jämförelse	  med	  Cementas	  dåvarande	  kostnader.	  

Verkningsgrad	  
För	  att	  uppfylla	  mål	  fem,	  önskades	  de	  nya	  pumparna	  ha	  hög	  verkningsgrad	  på	  det	  rörsystem	  som	  fanns.	  Hög	  
verkningsgrad	  betyder	  att	  hög	  del	  av	  elektriciteten,	  vilken	  pumpen	  kräver	   för	  att	   förflytta	  vätska,	  används	  av	  
pumpen	  för	  att	  förflytta	  vätska.	  Lägre	  verkningsgrad	  leder	  till	  mer	  spill	  av	  energi.	  En	  pumps	  verkningsgrad	  beror	  
till	  stor	  del	  på	  storleken	  på	  dess	  motor,	  pumphjul	  och	  insug	  samt	  hur	  dessa	  är	  anpassade	  till	  rörsystemet	  vilket	  
de	  skall	  pumpa	  vätska	  genom.	  Av	  denna	  anledning	  kan	  pumpar	  ha	  samma	  flödeskapacitet	  men	  olika	  verknings-‐
grader	  (Svedala	  Slurry,	  1995).	  Då	  pumparna	  var	  tänkta	  att	  drivas	  stora	  delar	  av	  året	  skulle	  även	  en	  liten	  minsk-‐
ning	  i	  energianvändning	  leda	  till	  stora	  besparingar	  på	  sikt.	  

Underhåll	  
Underhåll	   skulle	  vara	  möjligt	  att	  utföra	  av	  Cementas	  egen	  underhållspersonal.	  För	  att	  underlätta	  underhållet	  
för	  Cementas	  personal	  önskades	  samtliga	  nyinköpta	  pumpar	  vara	  av	  samma	  typ.	  Detta	  skulle	   leda	  till	  att	  un-‐
derhållspersonal	   endast	   behövde	   utbildas	   i	   en	   ny	   servicemetod,	   vilken	   sedan	   kunde	   appliceras	   på	   samtliga	  
pumpar	   i	   vattenavrinningssystemet.	  Noggranna	   serviceinstruktioner	   skulle	   finnas	  och	  de	   skulle	   vara	   lätta	   att	  
förstå	  och	  följa,	  för	  att	  uppfylla	  krav	  ett	  från	  sektion	  5.	  	  

Support	  
Företaget	  som	  skulle	   leverera	  de	  nyinköpta	  pumparna	  var	  tvungna	  att	  ha	  goda	  supportmöjligheter.	  Detta	  för	  
att	  undvika	  långa	  och	  kostsamma	  väntetider	  när	  pumpar	  gick	  sönder	  eller	  krånglade	  på	  annat	  sätt.	  	  	  

Transport	  
Tillverkning	  och	  support	  för	  pumpar	  skulle	  finnas	  i	  nära	  anslutning	  till	  Cementa	  i	  Skövde	  för	  att	  undvika	  långa	  
transportsträckor	  för	  nyinköpta	  pumpar.	  Detta	  önskades	  för	  att	  undvika	  onödiga	  koldioxidutsläpp,	  till	   följd	  av	  
transporter,	   i	  enlighet	  med	  mål	  fem.	  Möjlighet	  till	  att	  utföra	  pumpreparationer	   i	  nära	  anknytning	  till	   fabriken	  
skulle	  även	  bidra	  till	  att	  uppfylla	  mål	  tre,	  att	  minska	  kostnader,	  i	  det	  här	  fallet	  transportkostnader.	  

8.2.2 Önskemål	  till	  konstruktion	  av	  pumpfundament	  

Montering	  
Då	  ett	  nytt	  pumpfundament	  tillverkats	  fanns	  önskan	  att	  Cementas	  egen	  personal	  skulle	  kunna	  montera	  funda-‐
mentet	  och	  det	  med	  minimala	  risker	  för	  skador	  på	  personal.	  Denna	  önskan	  ställdes	  i	  enlighet	  med	  mål	  fyra,	  att	  
en	  lösning	  inte	  fick	  innebära	  risk	  för	  personskada.	  

Underhåll	  
För	  att	  minimera	  kostnader	  för	  underhåll	  av	  vattenavrinningssystemet,	  enligt	  mål	  tre,	  önskades	  att	  pumpfun-‐
dament	  skulle	  kräva	  relativt	  lite	  underhåll.	  Konstruktionen	  önskades,	  av	  det	  skälet,	  vara	  korrosionstålig	  för	  att	  
öka	  dess	  livslängd	  och	  därmed	  minska	  behovet	  av	  underhåll.	  

Tillverkning	  
Konstruktionen	  skulle	  bestå	  av	  minsta	  möjliga	  antal	  delar,	  för	  att	  underlätta	  tillverkning	  av	  pumpfundamentet.	  
För	   att	   hålla	   nere	   kostnader	   för	   vattenavrinningssystem	  önskades	   att	   tillverkning	   av	   pumpfundament	   kunde	  
ske	  på	  Cementa,	  av	  deras	  egen	  personal.	  Konstruktionen	  önskades	  då	  kunna	  byggas	  med	  verktyg	  tillgängliga	  på	  
fabriken.	  Skäl	   till	  att	  hålla	   tillverkning	  av	  pumpfundament	   inom	  Cementa	   i	  Skövde	  var	  att	  hålla	  nere	  onödiga	  
transporter,	  i	  enlighet	  med	  mål	  fem	  och	  för	  att	  hålla	  nere	  tillverkningskostnader	  då	  Cementa	  hade	  kunskap	  och	  
vana	  att	  tillverka	  enklare	  konstruktioner.	  

Kostnad	  
För	   pumpfundament	  önskades	   inköpskostnader,	   relaterade	   till	   inköp	   av	   delar	   och	   tillverkning,	   hållas	   låga	  då	  
samtliga	   kostnader,	   vilka	   hör	   till	   konstruktion	   av	   pumpfundament,	   blir	   avskrivningskostnader.	   Dessa	   avskriv-‐
ningskostnader	  skulle	  sedan	  bli	  en	  del	  av	  årlig	  underhållskostnad	  för	  vattenavrinningssystem.	  För	  att	  uppnå	  mål	  
tre	  önskades	  dessa	  kostnader	  hållas	  nere.	  	  
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Anslutning	  
Det	  skulle	  vara	  enkelt	  att	  installera	  och	  montera	  pump/pumpar	  på	  pumpfundament.	  Detta	  betydde	  att	  Cemen-‐
tas	  egen	  personal	  skulle	  kunna	  montera	  pumpar	  på	  pumpfundament.	  Det	  skulle	  även	  vara	  god	  plats	  och	  möj-‐
ligheter	  för	  åtkomst	  av	  pumpars	  insug	  och	  tillhörande	  kablar.	  Dessa	  önskningar	  var	  ställda	  i	  enlighet	  med	  krav	  
tre	  och	  fyra	  från	  sektion	  5,	  att	  pumpar	  skulle	  vara	  lätta	  att	  arbeta	  med	  och	  förflytta	  vid	  behov.	  Pumpfundamen-‐
tet	  skulle	  inte	  heller	  hindra	  eller	  skada	  pumpens	  drift,	  genom	  någon	  del	  i	  sin	  konstruktion.	  

Transport	  
Material	  för	  tillverkning	  av	  pumpfundament	  skulle	  inköpas	  i	  närhet	  till	  Cementa	  för	  att	  undvika	  onödiga	  koldi-‐
oxidutsläpp	  till	  följd	  av	  onödigt	  långa	  transporter,	  i	  enlighet	  med	  mål	  fem.	  

8.3 Parvis	  jämförelse	  av	  framtagna	  kriterier	  

De	  kriterier	   som	   togs	   fram	  viktades	   i	  matriser	  mot	   varandra,	   för	  att	   fastställa	   inbördes	   viktning.	  Den	  parvisa	  
jämförelsemetod	  (Forsman,	  2009b)	  som	  användes	  fungerar	  genom	  att	  kriterier	  på	  horisontal	  axel	  jämförs	  med	  
kriterier	  på	  vertikal	  axel.	  Då	   föremål	  på	  horisontal	  axel	  anses	  viktigare	  än	   föremål	  på	  vertikal	  axel,	   tilldelas	  2	  
poäng,	  om	  de	  anses	  lika	  viktiga	  ges	  1	  poäng.	  Om	  däremot	  föremål	  på	  vertikal	  axel	  anses	  viktigare	  än	  föremål	  på	  
horisontal	  axel,	  ges	  0	  poäng.	  Poängen	  summeras	  för	  varje	  kriterie	   i	  vertikal	   led.	  Total	  poängsumma	  beräknas	  
och	  för	  vart	  kriterie	  beräknas	  dess	  del	  av	  den	  totala	  poängsumman	  i	  procent.	  De	  kriterier	  som	  får	  högst	  poäng	  
är	  då	  viktigast,	   samtidigt	  som	  kriterier	  med	  mindre	  poäng	  då	  är	  mindre	  viktiga.	  Viktning	  utfördes	  av	  projekt-‐
gruppen,	  baserat	  på	  situationsundersökningen,	  se	  sektion	  2	  och	   i	  samarbete	  med	  Cementas	  underhållsavdel-‐
ning.	  Kriterieviktningsmatris	  för	  nyinköp	  av	  pumpar	  redovisas	  i	  figur	  22.	  

	  
Figur	  22	  Kriterieviktningsmatris	  för	  nyinköp	  av	  pumpar	  

Resultat	  från	  parvis	  jämförelse	  av	  kriterier	  för	  nyinköp	  av	  pumpar	  redovisas,	  i	  fallande	  vikt,	  i	  tabell	  5.	  	  
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Tabell	  5	  Kriterier	  i	  fallande	  vikt	  från	  kriterieviktningsmatris	  för	  nyinköp	  av	  pumpar	  

Rangordnade	  kriterier	  för	  nyinköp	  av	  pumpar	   Viktfaktor	  i	  procent:	  

1	  	   Miljö	   14,7	  %	  

2	   Volymflöde	   13,5	  %	  

3	   Drift	   12,8	  %	  

4	   Klimat	   11,5	  %	  

5	   Underhåll	   10,3	  %	  

6	   Verkningsgrad	   10,3	  %	  

7	   Montering	   6,4	  %	  

8	   Kostnad	   5,8	  %	  

9	   Tätningar	   5,1	  %	  

10	   Support	   5,1	  %	  

11	   Partiklar	   3,2	  %	  

12	   Transport	   1,3	  %	  

13	   Buller	   0,0	  %	  

	  
Från	  tabell	  5	  avlästes	  vilka	  kriterier	  som	  var	  viktigast	  att	  ta	  hänsyn	  till,	  vid	  nyinköp	  av	  pumpar,	   för	  Cementa	   i	  
Skövde.	  Viktigast	  att	  ta	  hänsyn	  till	  vid	  nyinköp	  var	  pumparnas	  påverkan	  på	  miljön,	  att	  de	  kunde	  leverera	  sökt	  
volymflöde,	  att	  deras	  drift	  gick	  att	  programmera	  och	  att	  de	  klarade	  av	  att	  drivas	  utomhus	  året	  runt.	  Även	  att	  
underhåll	   skulle	  vara	  enkelt	  att	  utföra	   samt	  att	  pumparna	  hade	  hög	  verkningsgrad	  på	  det	  existerande	   rörsy-‐
stemet	  var	  av	  hög	  vikt.	  Minst	  viktigt	  att	  ta	  hänsyn	  till,	  från	  framtagna	  kriterier	  i	  tabell	  5,	  vid	  nyinköp	  av	  pumpar	  
var	  deras	  bullernivå.	  Detta	  för	  att	  pumpars	  bullernivå,	   i	  den	  storlek	  Cementas	  vattenavrinningssystem	  bestod	  
av,	  var	  liten	  relativt	  deras	  fabriksanläggning,	  enligt	  Cementas	  underhållsavdelning.	  	  

Kriterieviktningsmatris	  för	  konstruktion	  av	  pumpfundament	  presenteras	  i	  figur	  23.	  

	  
Figur	  23	  Kriterieviktningsmatris	  för	  konstruktion	  av	  pumpfundament	  

Resultat	  från	  parvis	   jämförelse	  av	  kriterier	  för	  konstruktion	  av	  pumpfundament	  redovisas,	   i	  fallande	  vikt,	   i	  ta-‐
bell	  6.	  
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Tabell	  6	  Kriterier	  i	  fallande	  vikt	  från	  kriterieviktningsmatris	  för	  konstruktion	  av	  pumpfundament	  

Rangordnade	  kriterier	  för	  konstruktion	  av	  pumpfundament	   Viktfaktor	  i	  procent:	  

1	   Säkerhet	   22,2	  %	  

2	   Miljö	   19,4	  %	  

3	   Ergonomi	   16,7	  %	  

4	   Underhåll	   12,5	  %	  

5	   Anslutning	   12,5	  %	  

6	   Tillverkning	   6,9	  %	  

7	   Kostnad	   5,6	  %	  

8	   Montering	   4,2	  %	  

9	   Transport	   0,0	  %	  

	  

I	   tabell	  6	  visas	  vilka	  kriterier	  som	  var	  viktigast	  att	   ta	  hänsyn	  till,	  vid	  konstruktion	  av	  pumpfundament,	   för	  Ce-‐
menta	  i	  Skövde.	  Från	  viktning	  av	  kriterier	  för	  konstruktion	  av	  pumpfundament	  fanns	  att	  det	  viktigaste	  var	  att	  
pumpfundamentet	  var	  säkert	  att	  gå	  på	  och	  använda.	  Även	  att	  pumpfundamentet	   inte	  skulle	  orsaka	  skada	  på	  
miljö	  fick	  hög	  vikt.	  God	  ergonomi,	  lågt	  underhållsbehov	  och	  goda	  möjligheter	  för	  att	  enkelt	  ansluta	  pump	  samt	  
underhålla	  konstruktion,	  fanns	  även	  vara	  av	  stor	  vikt	  från	  kriterieviktning	  i	  figur	  23.	  Underordnat	  dessa	  kriterier	  
fanns	  att	   tillverkning	  av	  pumpfundament	   skulle	  utföras	  på	  Cementa.	  Av	   lägst	   vikt	   att	   ta	  hänsyn	   till,	   av	   fram-‐
tagna	  kriterier,	  fanns	  att	  pumpfundamentet	  skulle	  vara	  enkelt	  att	  montera	  och	  att	  minimera	  transporter.	  Även	  
att	  hålla	  tillverkningskostnad	  låg	  fanns	  ha	  lägre	  vikt	  än	  andra	  kriterier.	  De	  kriterier	  vilka	  fanns	  vara	  av	  vikt	  över	  
10	  %	  var	  de	  kriterier	  som	  var	  vitala	  för	  att	  konstruktion	  av	  pumpfundament	  skulle	  leda	  till	  en	  förbättring	  från	  
dåvarande	  vattenavrinningssystem.	  De	  kriterier	  vilka	  fanns	  av	  lägre	  vikt	  var	  de	  som	  främst	  påverkade	  kostnad	  
för	  pumpfundaments	  konstruktion.	  
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9 Framtagning	  av	  lösningskoncept	  
Lösningskoncept	  utvecklades	  separat	  för	  pumpfundament	  och	  för	  nyinköp	  av	  pumpar,	  från	  det	  helhetskoncept	  
koncept	  som	  valdes	  i	  sektion	  7.4.	  	  

9.1 Lösningskoncept	  för	  nyinköp	  av	  pumpar	  

Vid	  nyinköp	  av	  pumpar	  skulle	  pumparna	  vara	  av	   typen	   torruppställda	  pumpar.	  För	  att	  motverka	  att	  pumpen	  
frös	   då	   den	   inte	   används	   rekommenderades	   att	   en	   värmare	   slogs	   på	   innan	   pumpen	   skulle	   startas	   vid	   frost,	  
alternativt	  att	  en	  visp	  monterades	  i	  anslutning	  till	  insuget	  för	  att	  kunna	  hålla	  vattnet	  i	  rörelse.	  Även	  att	  vid	  in-‐
köp	  av	  pump	  välja	  att	   installera	  givare	  som	  gav	  signal	  då	  servicebehov	  uppstår	  borde	  utföras,	  för	  att	  undvika	  
behov	  av	  schemalagda	  kontroller	  av	  pumpar.	  Kontakt	  med	  pumpleverantörer	  visade	  att	  torruppställda	  pumpar,	  
vilka	  klarade	  av	  att	  ge	  önskat	  volymflöde,	  i	  standard	  utförande,	  levererades	  positionerade	  på	  en	  stålplatta.	  Det	  
tillgodosåg	  kriteriet	   från	   tabell	   4,	  om	  enkel	  montering	  av	  pump.	  Pumpar	   vilka	  uppfyllde	  behovet	  av	   sökt	   vo-‐
lymflödeskapacitet,	  var	  i	  regel	  kapabla	  att	  pumpa	  igenom	  partiklar	  av	  pingisbollsstorlek,	  enligt	  samtal	  med	  Erik	  
Holmström,	  VD	  Scandinavian	  Egger	  Pumps.	  	  

Att	  köpa	  en	  pump	  som	  var	  korrosionsskyddad	  med	  förzinkning	  ökade	  inköpspriset	  till	  det	  dubbla.	  De	  länspum-‐
par	  Cementa	  använde	  var	  inte	  skadade	  av	  korrosion	  och	  då	  dessa	  funnits	  i	  drift,	  nedsänkta	  i	  vatten	  under	  flera	  
år,	  ansågs	   inget	  behov	  av	  att	  välja	   förzinkade	  pumpar	  vid	  nyinköp	  finnas.	  Även	  att	  välja	  pumpar	  som	  var	   fria	  
från	  tätningar	  ledde	  till	  en	  dubbel	  inköpskostnad,	  då	  dessa	  byggde	  på	  en	  nyare	  teknik	  vilken	  var	  anpassad	  för	  
pumpning	   av	  mycket	  mer	   krävande	   vätskor,	   enligt	   samtal	  med	   Peter	   Brinck,	   försäljningsingenjör	   hos	   Sulzer	  
Pumps.	   Mediet	   vilket	   pumparna	   skulle	   förflytta	   var	   klart	   vatten	   med	   temperaturer	   varierande	   mellan	   1-‐28	  
grader	  Celsius,	  enligt	  samtal	  med	  Cementas	  underhållsavdelning.	  Av	  dessa	  skäl	  samt	  en	  viktfaktor	  om	  4,5	  %	  för	  
kriteriet,	  se	  tabell	  4,	  ansågs	  priset	  för	  en	  pump	  fri	  från	  tätningar	  inte	  vara	  rättfärdigat.	  

Riktlinjer	  för	  nyinköp	  av	  pumpar	  sammanställdes	  i	  tabell	  6,	  i	  fallande	  vikt,	  baserat	  på	  kriterievikter	  från	  tabell	  4	  
samt	  diskussion	  i	  sektion	  9.1.	  
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Tabell	  7	  Riktlinjer	  för	  nyinköp	  av	  pumpar	  

Vikt	   Riktlinjer	  

1	   Pumpar	  skall	  vara	  torruppställda	  med	  möjlighet	  för	  insug	  1-‐3	  meter	  under	  pumpen.	  

2	   Pumpar	  får	  inte	  avge	  gifter,	  vilka	  kan	  vara	  skadliga	  för	  personer	  eller	  miljö,	  under	  drift.	  

3	   Pumparna	  måste	  kunna	  leverera	  ett	  volymflöde	  av	  180	  L/s	  i	  rörsystem	  vid	  Pumpstation	  1	  samt	  210	  L/s	  
i	  var	  rörsystem	  vid	  Pumpstation	  2.	  	  För	  relevanta	  dimensioner	  se	  figur	  7.	  

4	   Driftsintervall	  skall	  gå	  att	  programmera	  och	  Cementas	  egen	  personal	  skall	  kunna	  modifiera	  dessa	  
efter	  önskan.	  

5	   Elmotor	  till	  pumpar	  skall	  vara	  av	  energiklass	  IE3	  med	  minsta	  möjliga	  energiförbrukning	  för	  ändamålet.	  

6	   Pumpar	  skall	  klara	  att	  stå	  ute	  i	  en	  fuktig	  miljö	  året	  runt	  utan	  att	  ta	  allvarlig	  skada,	  d.v.s.	  att	  transfor-‐
matorn	  går	  sönder.	  Pumparnas	  drift	  ska	  inte	  påverkas	  av	  att	  vattendrag	  får	  ett	  frostlager	  under	  vin-‐
tertid,	  vilket	  kan	  lösas	  genom	  att	  värmare	  alternativt	  omrörare	  monteras	  till	  nyinköpta	  pumpar.	  

7	   Underhåll	  skall	  kunna	  vara	  enkelt,	  snabbt	  och	  säkert	  för	  Cementas	  underhållspersonal	  att	  utföra	  på	  
pumparna.	  

8	   Samma	  typ	  av	  pump	  skall	  kunna	  monteras	  och	  användas	  på	  både	  Pumpstation	  1	  och	  2.	  

9	   Nya	  pumpar	  skall	  ha	  god	  verkningsgrad	  på	  de	  rörsystem,	  vilka	  de	  skall	  placeras	  på	  vid	  Pumpstation	  1	  
och	  2.	  

10	   Pumpars	  utformning	  skall	  tillåta	  enkel	  montering	  för	  installation	  och	  enkel	  demontering	  utifall	  att	  
reparationer	  krävs.	  

11	   Pumpars	  inköpskostnad	  skall	  vara	  låg.	  

12	   God	  support	  skall	  kunna	  ges	  från	  pumpleverantören	  på	  pumpar.	  

13	   Pumparna	  skall	  kunna	  pumpa,	  utan	  att	  ta	  skada,	  partiklar	  av	  storlek	  en	  kubikcentimeter	  vilka	  kan	  
finnas	  i	  pumpmediet.	  

14	   Transportsträckor	  i	  samband	  med	  nyinköp	  och	  eventuella	  behov	  av	  verkstad	  skall	  vara	  minimala.	  	  

9.2 Framtagning	  av	  lösningskoncept	  för	  pumpfundament	  till	  Pumpstation	  1	  

Pumpstation	  1	  saknade	  ett	  pumpfundament	  vilket	  kunde	  hålla	   för	  en	   torruppställd	  pump.	  För	  att	  möjliggöra	  
placering	  av	  torruppställd	  pump	  och	  för	  att	  sträva	  mot	  att	  uppfylla	  mål	  fyra	  valdes	  det	  att	  konstruera	  ett	  nytt	  
pumpfundament	  för	  placering	  vid	  Pumpstation	  1,	  enligt	  kriterier	  för	  konstruktion	  i	  mål	  fyra	  och	  tabell	  6.	  

9.2.1 Lösningskonceptsgenerering	  för	  pumpfundament	  till	  Pumpstation	  1	  

För	   att	   ta	   fram	  en	   lämplig	   konstruktion,	   för	  pumpfundament	   till	   Pumpstation	  1,	   användes	  Brainwriting,	   som	  
metod	  för	  konceptgenerering,	  utifrån	  kriterierna	  för	  konstruktion	  av	  pumpfundament	  från	  tabell	  6.	  Metoden	  
utfördes	  av	  två	  personer	  under	  två	  intervall	  av	  vardera	  10	  minuter.	  Totalt	  sex	  koncept	  togs	  fram	  varav	  de	  tre,	  
vilka	  differerade	  mest	  från	  varandra,	  presenteras	  i	  figur	  24.	  
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Figur	  24	  Tre	  koncept	  på	  pumpfundament	  

Koncept	  1	  för	  ett	  pumpfundament,	  till	  vänster	  i	  figur	  24,	  bestod	  av	  ett	  flytande	  pumpfundament.	  Pumpfunda-‐
mentet	   var	   tänkt	   att	   tillverkas	   av	   frigolitelement	   vilka	   skulle	   behandlas	   för	   att	   tåla	   vätska.	   Ovanpå	   frigolite-‐
lement	  tänktes	  träplank	  placeras	  för	  att	  gå	  på.	  I	  mitten	  av	  konstruktionen	  skulle	  ett	  hål	  för	  pumpen	  att	  hämta	  
vätska	  ur	  finnas.	  För	  åtkomst	  till	  pumpfundament	  användes	  också	  en	  bred	  planka	  som	  gångbrygga,	  vilken	  skulle	  
fästas	  i	  marken	  med	  skruvförband.	  

Koncept	   2,	   se	  mitten	   figur	   24,	   baserades	   på	   en	   pumpfundamentskonstruktion	   av	   färdiga	   balkar,	   vilka	   skulle	  
sammanfogas	  med	  svetsning	  och	   fästas	   i	   kanten	   till	  dammen	  med	  skruvförband.	  Ovanpå	  balkkonstruktionen	  
skulle	  sedan	  gallerdurk	  placeras.	  Detta	   för	  att	  göra	  det	  möjligt	   för	   tekniker	  att	  arbeta	   runt	  pumpen,	  som	  var	  
tänkt	  att	  placeras	  i	  mitten	  av	  plattformen	  över	  en	  öppning	  i	  gallerdurken.	  	  

Koncept	  3,	  till	  höger	   i	   figur	  24,	  bestod	  av	  ett	  pumpfundament	  gjutet	   i	  betong.	  Pumpen	  var	  tänkt	  att	  placeras	  
över	  ett	  hål	   i	  mitten.	  Fundamentet	  skulle	  sedan	   fästas	  ovanifrån	  på	  kanten	  av	  dammen	  genom	  att	   rör	  skulle	  
gjutas	  i	  marken	  vilka	  sedan	  skulle	  fästa	  i	  pumpfundamentet.	  För	  att	  öka	  konceptets	  stabilitet	  skulle	  stålstavar	  
placeras	  på	  botten	  av	  dammen	  och	  infästas	  i	  fundamentet.	  

Till	   samtliga	   pumpfundamentskoncept	   skulle	   det	   sedan	   monteras	   färdiga	   säkerhetsräcken	   kring	   kanterna.	  
Detta	   för	   att	  minska	   risken	   att	   underhållstekniker	   kunde	   falla	   i	   dammen	  och	   skadas.	   Samtliga	   koncept	   hade	  
även	  möjlighet	  för	  enkel	  montering	  av	  torruppställd	  pump	  placerad	  på	  en	  stålplatta	  i	  mitten.	  

9.2.2 Val	  av	  lösningskoncept	  till	  pumpfundament	  till	  Pumpstation	  1	  

För	  val	  av	  ett	  lösningskoncept,	  från	  de	  tre	  koncepten	  i	  figur	  24,	  användes	  Absolut	  utvärdering,	  se	  sektion	  3.2.	  
Det	  utfördes	  genom	  att	  de	  tre	  olika	  koncepten	  tilldelades	  poäng	  efter	  hur	  väl	  de	  uppfyllde	  kriterierna	  från	  ta-‐
bell	  6.	  0-‐4	  poäng	  tilldelades	  pumpfundamentskoncepten,	  där	  0	  betydde	  att	  konceptet	  uppfyllde	  kriteriet	  otill-‐
fredsställande	  och	  4	  betydde	  att	  kriteriet	  uppfylldes	  mycket	  bra.	  Hänsyn	  togs	  även	  till	  viktfaktorn	  från	  tabell	  6	  i	  
utvärderingen.	  Detta	   för	  att	  en	  rättvis	  bedömning	  skulle	  uppnås,	  av	  vilket	  det	  pumpfundamentskoncept	  som	  
bäst	  uppfyllde	  de	  framtagna	  kriterierna	  kunde	  finnas.	  Poäng	  tilldelades	  genom	  diskussion	  inom	  projektgruppen	  
i	  samarbete	  med	  Cementas	  underhållsavdelning.	  Kriteriet	  om	  korta	  transporter	  utelämnades	  från	  utvärdering-‐
en,	  då	  det	  fick	  en	  vikt	  av	  0	  vid	  den	  parvisa	  jämförelsen,	  se	  figur	  23.	  Betygssättningen	  i	  utvärderingen	  baserades	  
på	  deltagarnas	  subjektiva	  bedömningar.	  Utvärderingsmatris	  visas	  i	  figur	  25.	  
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Figur	  25	  Absolut	  utvärdering	  av	  tre	  lösningskoncept	  

Från	  utvärderingen	   i	   figur	  25	   fanns	  att	   lösningskoncept	  2	  var	  mest	  passande	   för	  att	  uppfylla	  de	  kriterier,	   för	  
konstruktion	  av	  pumpfundament,	  som	  visas	   i	   tabell	  6.	  Lösningskoncept	  2	  fick	  även	  mest	  poäng	  om	  hänsyn	  ej	  
togs	  till	  kriteriernas	  viktfaktorer.	  Koncept	  2	  följs	  tätt	  av	  Koncept	  3.	  Koncept	  1	  ansågs	  kräva	  markant	  större	  yta,	  
än	  koncept	  2	  och	  3,	  för	  att	  vara	  tillräckligt	  stabilt	  för	  att	  vara	  säkert	  att	  gå	  på.	  Koncept	  1	  fick	  även	  minst	  antal	  
poäng,	  varvid	  det	  konceptet	  utelämnades	  från	  ytterligare	  utveckling.	  	  

Koncept	  2:s	  svagheter,	  jämfört	  med	  koncept	  3,	  var	  att	  det	  bestod	  av	  många	  delar,	  att	  det	  var	  korrosionsmot-‐
tagligt	  samt	  att	  det	  ansågs	  svårare	  att	  installera	  en	  pump	  på.	  	  

Koncept	   3:s	   svagheter,	   jämfört	  med	   koncept	   2,	   var	   att	   det	   krävde	  mer	   arbete	   att	   komma	   åt	   undersidan	   av	  
pumpen	  vid	  den	  solida	  konstruktionen	  jämfört	  med	  en	  balkkonstruktion.	  Även	  att	  montering	  krävde	  ingjutning	  
av	  stöd	  samt	  mycket	  tunga	  lyft	  av	  kranar	  för	  installation	  var	  svagheter.	  

Av	  konceptens	  alla	  svagheter	  skulle	  svagheten	  korrosionsmottaglighet	  för	  koncept	  2,	  kunna	  åtgärdas	  med	  spru-‐
tad	  zinkbeläggning,	  vilket	  då	  skulle	  göra	  konstruktionen	  mer	  korrosionstålig.	  Att	  använda	  en	  sprutad	   förzink-‐
ningsmetod	  valdes	  på	  grund	  av	  fundamentets	  storlek,	  vilken	  kunde	  hindra	  fundamentet	  från	  att	  få	  plats	   i	  ett	  
varmförzinkningsbad.	  Förzinkning	  bör	  ske	  först	  då	  en	  konstruktion	  är	  ihopsatt	  för	  att	  undvika	  hål	  i	  beläggning-‐
en,	  vilket	  skulle	  allvarligt	  minska	  korrosionsbeständigheten	  (Ullman,	  2003).	  Att	  applicera	  zink	  på	  konstruktion-‐
en	  ger	  även	  goda	  effekter	  på	  miljön	  då	  zink	  är	  en	  metall	  som	  förhindrar	  växter	  att	  ta	  upp	  kadmium	  och	  som	  då	  
har	  en	  positiv	  inverkan	  på	  naturen	  (Widman,	  2001).	  Detta	  föll	  väl	  i	  led	  med	  mål	  fem	  för	  projektet,	  att	  miljöns	  
väl	  skulle	  finnas	  i	  åtanke.	  På	  grund	  av	  dessa	  skäl	  samt	  att	  konceptet	  erhöll	  högst	  poäng	  vid	  absolututvärdering-‐
en,	  valdes	  lösningskoncept	  2	  för	  att	  vidare	  utvecklas	  till	  slutkoncept.	  



Högskolan	  i	  Skövde	   	  Beräkning	  av	  pumpkapacitet	  samt	  konstruktion	  av	  pumpfundament	  
Institutionen	  för	  teknik	  och	  samhälle	  

Beijer,	  Lindholm	   43	  

9.2.3 Utveckling	  av	  lösningskoncept	  för	  pumpfundament	  till	  Pumpstation	  1	  

För	  utveckling	  och	  en	  första	  dimensionering	  av	  lösningskoncept	  2,	  till	  att	  uppfylla	  kriterierna	  i	  tabell	  6	  bättre,	  
jämfördes	  konceptet	  mot	  kriterierna	   i	   tabellen	   i	   fallande	  ordning	  och	  förbättrades	  där	  efter.	  Kriterier	   i	  viktad	  
ordning	  redovisas	  utförligt	  i	  tabell	  8.	  

Tabell	  8	  Kriterietabell	  i	  ordning	  av	  fallande	  vikt,	  för	  konstruktion	  av	  pumpfundament	  

Nr	   Kriterier	  

1	   Pumpfundament	  måste	  kunna	  bära	  en	  pump	  med	  maximal	  massa	  1250	  kg	  och	  två	  reparatörer	  av	  
total	  massa	  240	  kg,	  utan	  större	  risk	  för	  personskador	  finns.	  Säkerhetsfaktor	  av	  2,5	  mot	  att	  material	  i	  
fundamentet	  plasticerar	  skall	  finnas.	  Pumpfundament	  får	  inte	  råda	  risk	  att	  hamna	  under	  vattnets	  yta.	  

2	   Pumpfundament	  får	  inte	  avge	  giftiga	  ämnen	  till	  vattendrag	  under	  sin	  livstid.	  

3	   Underhållspersonal	  skall	  ha	  utrymme	  för	  att	  kunna	  utföra	  service	  av	  pump	  på	  plats.	  

4	   Pumpfundamentet	  skall	  kräva	  minsta	  möjliga	  underhåll	  och	  kunna	  motstå	  korrosion	  till	  följd	  av	  att	  stå	  
i	  en	  fuktig	  miljö.	  

5	   Pumpfundament	  skall	  främja	  enkel	  installation	  av	  pump	  med	  god	  åtkomst	  och	  plats	  för	  elkablar	  och	  
insugsrör.	  

6	   Pumpfundamentet	  skall	  bestå	  av	  få	  delar	  med	  minimalt	  antal	  olika	  komponenter.	  Pumpfundamentet	  
skall	  kunna	  tillverkas	  av	  Cementas	  egen	  personal,	  på	  anläggningen	  med	  de	  verktyg	  som	  finns	  att	  tillgå.	  

7	   Kostnader	  skall	  hållas	  låga	  vid	  tillverkning	  och	  implementering	  av	  pumpfundament.	  

8	   Cementas	  egen	  personal	  skall	  kunna	  montera	  pumpfundamentet	  utan	  risk	  för	  personskada.	  

9	   Vid	  inköp	  av	  komponenter	  till	  pumpfundament	  skall	  detta	  göras	  i	  nära	  anknytning	  till	  Cementas	  an-‐
läggning,	  för	  att	  hålla	  transportsträckor	  av	  material	  låga.	  

	  

Kriterie	   2	   uppfylldes	   genom	  att	   balkarna	   i	   konstruktionen	   skulle	   tillverkas	   av	   beprövad	   stålsort	   och	   köpas	   in	  
från	  etablerade	  tillverkare.	  För	  att	  tillgodose	  kriterie	  3	  och	  5	  bättre,	  utvecklades	  placeringen	  av	  balkarna	  i	  lös-‐
ningskoncept	  2.	  Detta	  genom	  att	  ge	  plats	  för	  central	  placering	  av	  pump	  med	  gott	  om	  utrymme	  runt	  om,	  enligt	  
figur	  26.	  

	  
Figur	  26	  Balkplacering	  för	  utvecklat	  lösningskoncept	  

Skälet	  till	  att	  balkarna	  placerades	  ovanpå	  dammkanten	  var	  att	  de	  ger	  ett	  översvämningsskydd	  samt	  för	  att	  ge	  
utrymme	  för	  placering	  av	  infästningar	  ovanpå	  dammkanten.	  Torruppställd	  pump	  på	  platta	  valdes	  att	  placeras	  
centralt	   över	   öppningen	   i	  mitten	   av	   det	   utvecklade	   lösningskonceptet	   i	   figur	   26.	   Runt	   pumpen	   skulle	   sedan	  
gallerdurk	  läggas	  för	  att	  uppfylla	  kriterie	  3	  och	  ge	  god	  åtkomst,	  runt	  om,	  till	  service	  av	  pump.	  För	  att	  pumpfun-‐
damentet	  skulle	  vara	  säkert	  att	  använda,	  enligt	  kriterie	  1,	  skulle	  säkerhetsräcken	  köpas	   in	  och	  monteras	  runt	  
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pumpfundamentet.	  Skälet	  till	  att	  pumpen	  placerades	  över	  ett	  hål	  var	  för	  att	  ge	  god	  plats	  för	  insugsrör	  och	  för	  
att	  det	  skulle	  vara	  enkelt	  att	   lyfta	  undan	  gallerdurk	  och	  utföra	  underhåll	  på	  pumpens	  insug,	  från	  pumpfunda-‐
mentet.	  	  

Val	  av	  balktyper	  gjordes	  utifrån	  ett	  sortiment	  av	  standard-‐balkar	  från	  BE:s	  Lilla	  röda	  (BE	  group,	  2007).	  Till	  balkar	  
längs	  sidorna	  av	  konstruktionen	  valdes	  IPE-‐balkar	  och	  för	  balkar	  till	  placering	  i	  mitten	  av	  konstruktionen	  valdes	  
UPE-‐balkar.	  Placering	  av	  balkar	  i	  utvecklat	  lösningskoncept	  visas	  till	  vänster	  i	  figur	  27,	  de	  valda	  balkarnas	  tvär-‐
snittsprofiler	  visas	  till	  höger	  i	  samma	  figur.	  

	  
Figur	  27	  Till	  vänster,	  balkars	  placering	  i	  konceptet.	  Till	  höger,	  valda	  balkars	  tvärsnitt	  

Balktyperna	  valdes	  på	  grund	  av	  deras	  höga	  böjmotstånd	  relativt	  deras	  materialanvändning	  (BE	  group,	  2007),	  i	  
enlighet	  med	  mål	  fem,	  att	  minimera	  projektets	  negativa	  påverkan	  på	  miljön.	  Skäl	  för	  att	  använda	  UPE-‐balkar	  i	  
mitten	  av	  konstruktionen	  och	   IPE-‐balkar	   längs	  sidorna	  var	  att	  det	  ansågs	  underlätta	   tillverkning	  av	  pumpfun-‐
dament.	  Samtliga	  horisontellt	  gående	  balkar	  valdes	  till	  att	  placeras	  med	  x-‐	  och	  z-‐planet,	  se	  till	  höger	  i	  figur	  27,	  
horisontellt	  för	  att	  balkarna	  skulle	  ge	  maximalt	  böjmotstånd	  (BE	  group,	  2007).	  Detta	  för	  att	  lasterna	  på	  pump-‐
fundamentet,	  se	  kriterie	  1	  från	  tabell	  8,	  ansågs	  primärt	  verka	  böjande	  på	  pumpfundamentet.	  	  

Då	   pumpfundamentet	   skulle	   fästas	  mot	   gjuten	   betongvägg	   valdes	   betongskruvsförband	   att	   användas	   för	   in-‐
fästning.	  För	  att	  inte	  skada	  balkarna,	  genom	  att	  göra	  hål,	  för	  att	  placera	  skruvförband,	  valdes	  att	  svetsa	  på	  sex	  
20	  millimeter	  tjocka	  stålplattor	  på	  de	  balkar	  som	  skulle	  fästa	  konstruktionen	  mot	  dammkanten.	  I	  dessa	  plattor	  
skulle	  sedan	  skruvarna	  fästas	  mot	  betongväggen.	  Cementas	  personal	  var	  väl	  bekant	  med	   infästning	  av	  skruv-‐
förband	  i	  betong,	  vilket,	  tillsammans	  med	  tillgång	  till	  lyftkran	  för	  att	  kunna	  hålla	  konstruktionen	  säkert	  på	  plats,	  
medförde	  att	  infästning	  av	  pumpfundament	  med	  skruvförband	  uppfyllde	  kriterie	  8.	  

Sammanfogning	   av	   balkkomponenter	   skulle	   utföras	   med	   manuell	   metallbågssvetsning.	   Skälet	   till	   att	   svetsa	  
ihop	  konstruktionen	  var	  att	  det	  var	  en	  sammanfogningsteknik,	  vilken	  Cementas	  underhållspersonal	  hade	  stor	  
erfarenhet	  av,	  som	  skapar	  starka	  sammanfogningar	  av	  komponenter	   (Svetskommisionen	  u.d.).	  Applicering	  av	  
svetsförband	  bör	  endast	  utföras	  av	  licenserad	  svetsare	  samt	  kontrolleras	  noga	  för	  sprickor	  och	  missbildningar,	  
för	   att	   undvika	   att	   brott	   uppstår	   i	   svetsen.	  Att	   överdimensionera	   svetsens	   tjocklek	   är	   önskvärt	   för	   att	   ge	   en	  
stark	   svetsfog,	  detta	   för	  att	   fel	  på	   svetsar	  är	   svårt	  att	  upptäcka	  vid	  kontroller	   (Alpsten,	  u.d.).	  Att	   svetsa	  kon-‐
struktionen	  uppfyllde	  kriterie	  8.	  

Konstruktionen	  var	  möjlig	  att	  tillverka	  på	  Cementa	  av	  deras	  egen	  personal.	  Dessutom	  var	  komponenterna	  van-‐
liga	   och	   få	   till	   antalet	   vilket	   uppfyllde	   kriteriet	   om	   att	   hålla	   kostnaderna	   för	   pumpfundamentet	   låga.	   Dock	  
kunde	  zinksprutning	  öka	  kostnaden	  för	  pumpfundamentet	  men	  då	  korrosionsbeständighet	  var	  av	  högre	  vikt	  än	  
låga	  kostnader	  rekommenderades	  det	  att	  sprutförzinkning	  av	  pumpfundament	  skulle	  genomföras.	  Kriteriet	  om	  
att	  hålla	  transporter	   låga	   i	  samband	  med	  tillverkning	  av	  pumpfundamentet	  var	  av	   lägst	  vikt	  och	   lämnades	  av	  
detta	  skäl	  som	  en	  rekommendation	  att	  ta	  hänsyn	  till	  under	  tillverkningen.	  	  

Korta	  UPE100-‐balkar	  i	  mitten	  av	  pumpfundament	  och	  UPE100	  balk	  ovanför	  dammkanten,	  se	  figur	  27	  till	  väns-‐
ter,	  ansågs	  inte	  uppfylla	  något	  syfte	  ur	  hållfasthetssynpunkt	  då	  de	  inte	  bidrog	  till	  pumpfundamentets	  förmåga	  
att	  bära	  ytterligare	  last,	  varvid	  dessa	  komponenter	  togs	  bort	  från	  konceptet	  innan	  beräkningar	  utfördes	  för	  att	  
kontrollera	  hållfasthet	  hos	  konceptet.	  Konstruktionen	  gavs	  då	  utseende	  enligt	  figur	  28.	  
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Figur	  28	  Komponenter	  i	  pumpfundament	  till	  Pumpstation	  1	  

I	  figur	  28	  finns	  endast	  de	  balkar	  kvar	  som	  ansågs	  vara	  nödvändiga	  för	  att	  hålla	  uppe	  en	  pump,	  ge	  plats	  för	  gal-‐
lerdurkar	  samt	  säkerhetsräcke	  och	  ge	  utrymme	  för	  underhållstekniker	  att	  nå	  en	  fastsatt	  pump	  från	  alla	  sidor.	  
Två	  betongskruvförband	  per	  infästningspunk	  skulle	  klara	  att	  hålla	  pumpfundamentet	  på	  plats.	  Infästningsplat-‐
tor	  skulle	  svetsas	  på	  balkarna	  vid	  markeringar	  för	  betongskruvförband	  i	  figur	  28.	  

De	   skruvförband	   som	   placerades	   ovanpå	   dammkanten	   ansågs	   vara	   de	  mest	   belastade.	   För	   att	   erhålla	   extra	  
säkerhet	  mot	   att	   fundamentet	   skulle	   falla	   i	   vattnet	   till	   följd	   av	   att	   skruvförband	   släpper	   valdes	   det	   även	   att	  
placera	  skruvförband	  på	   insidan	  av	  dammkanten	  som	  extra	  säkerhetsmarginaler.	  Detta	  valdes	   till	   följd	  av	  att	  
betongkvalitén	   var	   okänd	   och	   för	   att	   betongskruvar	   skulle	   kunna	   ge	  maximalt	   hållfasta	   infästning	   skulle	   de	  
placeras	  med	  minst	  300	  mm	  mellanrum.	  Att	  optimera	  pumpfundamentets	  geometri,	  genom	  annorlunda	  place-‐
ring	  och	  val	  av	  balklängder,	   för	  att	  kunna	  erhålla	  ett	  hållfastare	  fundament	  med	  mindre	  materialanvändning,	  
ansågs	  vara	  möjligt	  men	  avgränsades	  från	  detta	  projekt.	  För	  att	  uppfylla	  kriterie	  1	   från	  tabell	  8,	  om	  en	  säker	  
konstruktion,	  valdes	  att	  analysera	  hållfastheten	   i	  balkarna	  och	   infästningsplattor	  med	  hjälp	  av	   finita	  element	  
analyser.	  Hållfasthet	  i	  skruv-‐	  och	  svetsförband	  valdes	  att	  kontrolleras	  med	  analytiska	  beräkningar.	  
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10 Dimensionering	  av	  pumpfundament	  
Information	   för	   konstruktion	  av	  pumpfundament	   tillverkat	  av	   stålbalkar	   söktes	   i	  Boverkets	  handbok	  om	  stål-‐
konstruktioner,	  BSK07	  (Boverket	  2007).	  	  

I	  sektion	  10.1	  kontrollerades	  om	  det	  för	  balkar	  som	  var	  tänkta	  att	  användas	  i	  pumpfundamentet	  förelåg	  risk	  för	  
buckling,	   med	   metodik	   hämtad	   från	   BSK07	   (Boverket,	   2007).	   För	   att	   använda	   minsta	   möjliga	   mängd	   balk-‐
material	  till	  pumpfundament	  och	  kontrollera	  balkarnas	  samt	  infästningsplattors	  hållfasthet	  vid	  användning	  av	  
pumpfundament,	  utfördes	  Finita	  Element	  (FE)-‐analyser	  av	  solidmodeller,	   i	  enlighet	  med	  metodval	   i	  sektion	  3.	  
Analyserna	  utfördes	  med	  hjälp	  av	  Pro/Engineer	  Creo	  1.0	  med	  applikationen	  Mechanica.	   FE-‐analysernas	  utfö-‐
rande	   och	   resultat	   redovisas	   i	   sektion	   10.2.	   För	   att	   kontrollera	   hållfasthet	   i	   svetsförband,	   vilka	   skulle	   hålla	  
samman	  balk-‐konstruktionen,	  söktes	  krafter	  i	  svetsförbanden	  med	  hjälp	  av	  FE-‐analyser	  med	  balkelement.	  Från	  
reaktionskrafter	   funna	   i	   svetspunkterna	  utfördes	  analytiska	  hållfasthetsberäkningar.	  Dessa	  beräkningar	  utför-‐
des	  enligt	  SBI	  seminarium	  Eurokod	  3-‐1-‐8	  svetsförband	  (Johansson,	  2009)	  och	  utförande	  samt	  resultat	  redovisas	  
i	  sektion	  10.3.	  Hållfastheten	  i	  skruvförband	  kontrollerades	  analytiskt,	  baserat	  på	  funna	  krafter	  från	  FE-‐analyser	  
med	  balkelement,	  enligt	  beräkningsmetodik	  från	  HILTi:s	  egna	  produktkataloger	  (Hilti	  AB,	  2003).	  Utförande	  och	  
resultat	  av	  hållfasthetsanalys	  av	  skruvförband	  redovisas	  i	  sektion	  10.4.	  

Utmattning	  togs	  inte	  hänsyn	  till	  vid	  konstruktion	  av	  detta	  pumpfundament.	  Skälet	  till	  detta	  var	  att	  fundamen-‐
tet	  skulle	  utsättas	  för	  statisk	  belastning,	  långt	  under	  dess	  undre	  sträckgräns.	  Skälet	  var	  även	  att	  underhållstek-‐
niker	   inte	  skulle	  beträda	  pumpfundamentet	  dagligen,	  vilket	  gjorde	  att	  det	  skulle	   ta	  mycket	   lång	  tid	   innan	  ut-‐
mattning	   på	   grund	   av	   lastcykler	   uppstod.	   Lågcykelutmattning	   ansågs	   inte	   vara	   aktuell	   då	   spänningarna	   inte	  
tilläts	  överskrida	  undre	  sträckgränsen	  med	  säkerhetsfaktor	  om	  2,5.	  För	  att	  komma	  upp	  i	  lastväxlingar,	  relevanta	  
för	  utmattningsstudier,	  skulle	  underhållstekniker	  behöva	  beträda	  pumpfundament,	  tillverkat	  av	  metall,	  över	  en	  
miljon	  gånger	  (Olsson,	  2006).	  

Balktvärsnitt	  som	  användes	  vid	  FE-‐analyser	  redovisas	  i	  figur	  29.	  

	  
Figur	  29	  Tvärsnitt	  för	  balktyper	  som	  användes	  vid	  FE-‐analyser	  

I	  figur	  29	  betecknas	  balkars	  flänstjocklek	  med	  t,	  flänsbredd	  med	  B,	  halva	  livtjocklek	  med	  b	  och	  halv	  liv-‐höjd	  med	  
H.	  Dimensioner	  för	  balktvärsnitt	  i	  figur	  29	  redovisas	  i	  tabell	  9.	  

Tabell	  9	  Tvärsnittsdata	  för	  balkar	  aktuella	  i	  FE-‐analyser	  

Balk	   B	  (mm)	   H	  (mm)	   t	  (mm)	   b	  (mm)	   R	  (mm)	  

IPE100	   27,5	   44,3	   5,7	   2,05	   7	  

IPE80	   23	   34,8	   5,2	   1,9	   5	  

UPE100	   55	   42,5	   7,5	   4,5	   10	  

UPE80	   50	   33	   7	   4	   10	  
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Balkar	  benämns	  med	  typ	  av	  balk	  och	  tvärsnittshöjd.	  Som	  exempel	  är	  UPE80	  en	  80	  millimeter	  hög	  UPE-‐balk.	   I	  
tabell	   10	   redovisas	  materialegenskaper	   för	   de	   balktyperna	   och	   plattorna	   som	   användes	   i	   projektet	   för	   kon-‐
struktion	  av	  pumpfundamentet.	  

Tabell	  10	  Materialdata	  för	  komponenter	  till	  hållfasthetsanalys	  av	  pumpfundament	  

Balk	   Ståltyp	  
Undre	  sträck-‐

gräns	  

𝝈𝐬	  

Undre	  sträckgräns	  med	  
säkerhetsfaktor	  2.5	  	  

(40	  %	  av	  sträckgränsen)	  

𝝈𝐬𝐟	  

Massa	  per	  
längdmeter	  

𝒎𝐁𝐚𝐥𝐤	  

Övrigt	  

UPE100	   S355N	   350	  MPa	   140	  MPa	   9,82	  kg/m	   Densitet:	  	  

ρ	  =7850	  𝑘𝑔/𝑚!	  

Elasticitetsmodul:	  E=210	  
GPa	  

Tvärkontraktion:	  	  
𝜈 = 0,33	  

UPE80	   S355N	   350	  MPa	   140	  MPa	   7,90	  kg/m	  

IPE100	   S235JR	   250	  Mpa	   100	  MPa	   8,1	  kg/m	  

IPE80	   S235JR	   250	  Mpa	   100	  MPa	   6,0	  kg/m	  

Plattor	   S235JR	   210	  MPa	   84	  MPa	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

Samtliga	   material	   antogs	   vara	   linjärt	   elastiska	   då	   spänningarna	   av	   intresse	   var	   lägre	   än	   materialets	   undre	  
sträckgräns.	  Materialen	  antogs	  även	  vara	  homogena	  samt	  isotropa	  i	  samtliga	  spänningsanalyser.	  Materialdata	  
hämtades	  från	  Formler	  och	  tabeller	  för	  mekanisk	  konstruktion	  (Björk,	  2002)	  och	  BE:s	  Lilla	  röda	  (BE	  group,	  2007)	  
om	  balkprofiler.	  

Storleken	  av	  pumpfundament	  togs	  fram	  baserat	  på	  att	  underhållstekniker,	  enligt	  kriterie	  3	  från	  tabell	  8,	  skulle	  
ha	  god	  åtkomst	  runt	  om	  pumpen	  för	  att	  utföra	  service.	  Dimensioner	  vilka,	  av	  projektgruppen,	  ansågs	  uppfylla	  
kriterie	  3	  och	  5	  i	  tabell	  8,	  för	  det	  utvecklade	  lösningskonceptet,	  visas	  i	  figur	  30.	  Lutning	  på	  stödbalkar	  valdes	  till	  
45°	  för	  att	  stödja	  konstruktionen.	  Vinkeln	  valdes	  för	  att	  den	  ansågs	  enkel	  att	  använda	  vid	  tillverkning	  av	  pump-‐
fundamentet.

	  
Figur	  30	  Dimensioner	  över	  grundkonstruktionen	  av	  pumpfundament	  
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På	  UPE-‐balkar	  numrerade	  med	  1	  skulle	  kanter	  kapas	  till	  att	  passa	  för	  montering	  mot	  tvärsnitt	  hos	  balken	  num-‐
rerad	  med	  3.	  Vardera	  infästningsplatta	  var	  tänkt	  att	  fästas	  med	  två	  skruvförband	  i	  dammkanten.	  M16	  betong-‐
skruvförband	  önskade	  användas	  för	   infästning	  av	  fundament	   i	  betongvägg.	  Hilti	   rekommenderar	  en	  diameter	  
av	  16-‐18	  mm	  till	  hål	  för	  infästning	  av	  deras	  Hilti	  HSAT	  M16	  betongexpandrar	  (Hilti,	  2003).	  Av	  detta	  skäl	  valdes	  
att	  hål	  i	  infästningsplattorna	  skulle	  vara	  av	  16	  mm	  i	  diameter.	  Användande	  av	  M16	  expandrar	  för	  infästning	  var	  
ett	  preliminärt	  antagande	  och	  exakt	  dimensionering	  av	  skruvförband	  redovisas	  i	  sektion	  10.4.	  

10.1 Kontroll	  av	  risk	  för	  buckling	  i	  balkkonstruktion	  

För	   samtliga	   balktyper	   kontrollerades	   om	   risk	   för	   buckling	   förelåg.	   Balkar	   antogs	   vara	   angripna	   av	   jämt	   ut-‐
bredda	  laster	  antingen	  på	  balkfläns	  eller	  balkliv.	  Enligt	  Boverket	  föreligger	  risk	  för	  buckling	  i	  balktvärsnitt	  innan	  
sträckgräns	  uppnås,	  om	  två	  villkor	  uppfylls	  (Boverket,	  2007).	  Villkoren	  redovisas	  i	  ekvation	  11	  och	  12.	  För	  be-‐
nämning	  av	  storheter	  i	  ekvation	  11	  och	  12,	  se	  figur	  29	  samt	  tabell	  10.	  

	   (𝐵 − 𝑏 + 𝑅 )
𝑡 ≤ 0,44 𝐸 𝜎!	   (11) 	  

	  

2(𝐻 − 𝑅)
𝑏!"# ≤ 1,14 2,5 − 1,5

(𝐵 − 𝑏 + 𝑅 )
𝑡
0,44 𝐸 𝜎!

𝐸 𝜎!	  
(12) 	  

Balklivens	  bredd,	  𝑏!"#,	  var	  två	  gånger	  b	  för	  IPE-‐balkar	  och	  b	  för	  UPE-‐balkar,	  se	  figur	  29.	  Då	  värden	  från	  tabell	  9	  
och	  tabell	  10	  sattes	  in,	  för	  var	  balk,	  i	  ekvation	  11	  och	  12,	  fanns	  resultat	  enligt	  tabell	  11.	  	  

Tabell	  11	  Resultat	  kontroll	  av	  risk	  för	  buckling	  

Balk	   (𝑩 − 𝒃 + 𝑹 )
𝒕	  

𝟐(𝑯 − 𝑹)
𝒃𝒍𝒊𝒗	   𝟎,𝟒𝟒 𝑬 𝝈𝒔	  

𝟏,𝟏𝟒 𝟐,𝟓 − 𝟏,𝟓
(𝑩 − 𝒃 + 𝑹 )

𝒕
𝟎,𝟒𝟒 𝑬 𝝈𝒔

𝑬 𝝈𝒔	  

Risk	  för	  	  
buckling	  
innan	  sträck-‐
gräns	  	  
uppnås	  (J/N)?	  

IPE100	   3,2	   18,2	   12,8	   70,2	   N	  

IPE80	   3,1	   15,7	   12,8	   70,6	   N	  

UPE100	   5,4	   14,4	   10,8	   48,8	   N	  

UPE80	   5,1	   11,5	   10,8	   50,0	   N	  

	  

Då	  pumpfundamentet	  konstruerades	  med	  en	  säkerhetsfaktor	  av	  2,5	  mot	  materialens	  sträckgräns,	  samt	  att	  risk	  
för	  buckling	  inte	  förelåg	  vid	  spänningar	  under	  materialens	  sträckgränser,	  se	  tabell	  11,	  konstaterades	  att	  ingen	  
risk	  för	  buckling	  i	  pumpfundamentet	  antogs	  föreligga.	  

10.2 FE-‐analys	  av	  hållfasthet	  hos	  balkar	  och	  infästningsplattor	  i	  pumpfundamentet	  

För	  att	  studera	  hållfasthet	  hos	  balkar	  och	  infästningsplattor	  i	  pumpfundamentet	  användes	  Finita	  Element	  ana-‐
lyser,	   hädanefter	   benämnt	   FE-‐analyser.	   Pumpfundament	   modellerades	   som	   solidmodell	   med	   hjälp	   av	   pro-‐
gramvaran	  Pro/Engineer	   Creo	   1.0.	   Att	  modellera	   fundament	   som	   solidmodell	   valdes	   för	   att	   fånga	   upp	   spän-‐
ningar	   i	   fundamentet	  till	   följd	  av	  osymmetriska	  balktvärsnitt	   i	  UPE-‐balkar.	  För	  att	  hålla	  nere	  användningen	  av	  
material	  söktes	  den	  minsta	  storleken	  på	  IPE-‐	  och	  UPE-‐balkar	  som	  kunde	  bära	  en	  centralt	  placerad	  pump,	  med	  
massan	   1250	   kg,	   samt	   två	   underhållstekniker	   á	   120	   kg	   styck,	   utan	   att	   effektivspänningar,	   enligt	   von	  Mises	  
spänningshypotes,	  översteg	  en	  säkerhetsfaktor	  av	  2,5	  mot	  respektive	  materials	  sträckgräns,	  se	  tabell	  10.	  	  

Solidmodell	  av	  pumpfundament	  med	  valda	  laster	  och	  randvillkor	  visas	  i	  figur	  31.	  	  
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Figur	  31	  3D-‐solidmodell	  med	  laster	  och	  låsningar	  

Last	   motsvarande	   pumpens	  maximala	   massa	   av	   1250	   kg,	   givet	   i	   tabell	   7,	   placerades	   centralt	   i	   pumpfunda-‐
mentsmodellen.	  Plattan	  som	  pumpen	  var	  placerad	  på	  antogs	  vara	  500 ∙ 500	  mm	  i	  storlek,	  från	  studerande	  av	  
pumpkataloger	  (Sulzer	  pumps,	  2012).	  Laster	  från	  underhållstekniker	  valdes	  till	  att	  motsvara	  120	  kg	  underhålls-‐
tekniker	  vardera.	  	  

För	   att	  underlätta	   FE-‐analyserna,	   antogs	   laster	   till	   följd	  av	  gallerdurk	  och	   säkerhetsräcke	   inräknat	   i	   pumpens	  
totalmassa.	  Massan	  höjdes	  då	  från	  1250	  kg	  till	  1500	  kg.	  Som	  referens	  för	  att	  stödja	  detta	  antagande	  togs	  för-‐
slag	   för	   massa	   av	   säkerhetsräcke	   och	   gallerdurk	   fram	   från	   leverantörer.	   Förslaget	   på	   gallerdurk	   var	   3,5	   m2	  
varmförzinkat	  gånggaller	  H3	  med	  en	  höjd	  av	  25	  mm,	  med	  massan	  52	  kg	  (Weland	  AB,	  2012).	  Förslag	  till	  säker-‐
hetsräcke	  var	  tre	  stycken	  en	  meter	  höga	  och	  två	  meter	  breda	  avspärrningsskydd	  med	  en	  sammanlagd	  massa	  av	  
37,5	  kg	  (Backer,	  2012).	  Sammanlagt	  gav	  de	  en	  massa	  av	  89,5	  kg	  utbrett	  över	  minst	  samtliga	  IPE-‐balkar.	  Denna	  
förenkling	  ansågs	  vara	  relevant	  till	  följd	  av	  gallerdurkars	  och	  säkerhetsräckens	  relativt	  låga	  massa	  jämfört	  mot	  
pumpens,	   samt	   att	   UPE-‐balkarna	   antogs	   vara	  mest	   utsatta.	   Laster	   till	   följd	   av	   gallerdurk	   och	   säkerhetsräcke	  
ansågs	  därmed	  av	  detta	  skäl	  vara	  försumbara	  vid	  kontroll	  av	  effektivspänningar	  i	  balkarna.	  De	  ansågs,	  tillsam-‐
mans	  med	  fundamentets	  egenvikt,	  dock	  bidra	  till	  belastning	  på	  infästningar	  av	  pumpfundamentet,	  varför	  val	  av	  
att	  höja	  last	  från	  pumpmassa	  ansågs	  vara	  skäligt.	  

För	   att	   minska	   beräkningstiden	   valdes	   det	   att	   studera	   en	   symmetrimodell	   av	   pumpfundamentet	   i	   FE-‐
analyserna.	  Symmetri	  antogs	  kring	  symmetrilinje	  i	  figur	  30.	  Detta	  ansågs	  vara	  möjligt	  då	  pumpen	  var	  tänkt	  att	  
placeras	  i	  mitten	  av	  pumpfundamentet.	  För	  att	  utföra	  FE-‐analys	  av	  symmetrimodell	  skapades	  solidmodell	  kring	  
symmetriplan	  i	  figur	  30	  med	  randvillkor	  enligt	  figur	  32.	  

	  
Figur	  32	  Randvillkor	  ansatta	  på	  symmetrimodell	  

Modellen	  ansattes	  med	   två	  olika	   randvillkor.	  Randvillkor	  markerade	  med	  A	   i	   figur	  32	  valdes	  på	  den	   sidan	  av	  
infästningsplattorna	   som	   skulle	   riktas	  mot	   dammväggen.	   Ytorna	  med	   randvillkor	   A	   valdes	   till	   fast	   inspända.	  
Detta	  randvillkor	  var	  en	  förenkling	  och	  syftade	  till	  att	  beskriva	  hur	  skruvförband	  höll	  fast	  plattorna	  mot	  kanten.	  	  
Den	  förenklade	  beskrivningen	  av	  pumpfundamentets	  infästningar	  ansågs	  fullgott	  bidra	  till	  att	  finna	  realistiska	  
spänningsbilder	   i	   balkkonstruktionen	  under	  FE-‐analyserna.	  Randvillkor	  markerade	  med	  B	   i	   figur	  32	  valdes	   till	  
spegelsymmetrirandvillkor.	   Spegelsymmetrirandvillkor	   låser	   translationsfrihetsgrader	   vinkelräta	   mot	   sym-‐
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metriplanet	  samt	  rotationsfrihetsgrader	  kring	  symmetriplanets	  axlar,	  erhållet	  från	  Pro/Engineers	  hjälpdatabas.	  
Detta	  valdes	  för	  att	  analysen	  skulle	  utföras	  symmetriskt	  med	  hänsyn	  till	  laster	  och	  övriga	  randvillkor.	  	  

Ur	  beräkningssynpunkt	  ansågs	  ett	  lastscenario	  vara	  fullgott,	  då	  det	  valda	  scenariot	  var	  högre	  och	  mer	  koncen-‐
trerat	  än	  de	  krav	  som	  tidigare	  ställts,	  se	  krav	  1	  i	  tabell	  8.	  Valda	  lasters	  utbredning	  och	  placering	  i	  symmetrimo-‐
dell	  visas	  i	  figur	  33.	  

	  
Figur	  33	  Lastfall	  för	  analyser,	  med	  symmetri	  med	  inzoomnig	  av	  lasters	  utbredning	  

Balkbredden	  B,	  se	  figur	  33,	  för	  UPE-‐balkar	  återfinns	  i	  tabell	  8.	  

Last	  1	  i	  figur	  33	  valdes	  till	  1177	  N,	  motsvarande	  en	  underhållstekniker.	  Lastens	  utbredning	  visas	  i	  inzoomning	  av	  
last	   1	   i	   figur	   33.	   Placering	   av	   laster	  motsvarande	  underhållstekniker	  placerades	  där	  de	   gav	  upphov	   till	   störst	  
spänningar,	  vid	  symmetri,	  i	  pumpfundamentet.	  De	  placerades	  symmetriskt	  kring	  centrum	  i	  balkkonstruktionen	  
för	  att	  möjliggöra	  förenkling	  av	  FE-‐analys	  genom	  symmetrirandvillkor.	  Denna	  placering	  av	  last	  hade	  dock	  nack-‐
delen	  att	  den	  var	  statisk	  samtidigt	  som	  den	  skulle	  representera	  laster	  från	  människor,	  som	  i	  verkligheten	  kunde	  
röra	  sig	  runt	  och	  placera	  sig	  även	  osymmetriskt.	  Detta	  gav	  tyvärr	  en	  viss	  osäkerhet	  kring	  hur	  väl	  analysen	  över-‐
ensstämde	  med	   verkligheten,	   dock	   avgränsades	   osymmetriska	   lastfall	   från	   studien.	   Laster	  markerade	  med	  2	  
och	  3	  i	  figur	  33	  sattes	  till	  vardera	  3680	  N,	  motsvarande	  en	  fjärdedels	  pump.	  Lasternas	  valda	  utbredning	  visas	  i	  
inzoomning	  av	  last	  2	  och	  3	  i	  figur	  33.	  Last	  till	  följd	  av	  pumpvikt	  valdes	  att	  endast	  placeras	  över	  halva	  balkbred-‐
den,	  då	  det	  ansågs	  vara	  den	  minsta	  ytan	  en	  pumpplatta	  skulle	  kunna	  placeras	  över.	  

Samtliga	   FE-‐analyser	   utfördes	   med	   ”multipass	   adaptive”.	   Multipass	   adaptive,	   på	   svenska	   Fler	   Pass	   Adaptiv,	  
analysmetod	   utför	   FE-‐analyser	  med	  P-‐metoden.	  Det	   innebär	   att	   objektet	   som	   ska	   analyseras	   först	   delas	   in	   i	  
flera	  mindre	   element.	   Sedan	   utförs	   finita	   element	   beräkningar	   på	   det	   elementindelade	   objektet.	   Vid	   beräk-‐
ningar	  med	  P-‐metoden	   i	  Pro/Engineer	   Creo	  1.0	  Mechanica	   tilldelas	   elementen	   från	  början	   kvadratiska	   form-‐
funktioner.	   Ett	   elements	   formfunktion	   är	   det	  matematiska	   samband	   som	   beskriver	   elementets	   geometriska	  
egenskaper.	   Då	   kvadratiska	   formfunktioner	   används	   beskrivs	   var	   elements	   geometriska	   beteende	   med	   ett	  
kvadratiskt	  polynom.	  Först	  utförs	  beräkningar	  då	  samtliga	  element	  har	  kvadratiska	  formfunktioner.	  Sedan	  ut-‐
förs	  beräkningar	  med	  ett	  steg	  högre	  polynomgraden	  hos	  formfunktionerna	  och	  det	  nya	  resultatet	  jämförs	  med	  
den	  tidigare	  beräkningen.	  Innan	  analysen	  utförs	  anges	  ett	  värde	  på	  maximal	  tillåten	  skillnad	  mellan	  resultat	  av	  
två	  på	  varandra	  följande	  beräkningsrundor	  för	  att	  analysen	  skall	  få	  avslutas.	  Detta	  kallas	  för	  analysens	  konver-‐
genskrav.	   Konvergens,	   att	   värden	  närmas	   varandra,	   kontrolleras	   för	   var	   element	  mellan	   två	  på	   varandra	   föl-‐
jande	   analyser.	   I	   de	   element	   där	   de	   valda	   kraven	   om	   konvergens	   inte	   uppnåtts	   höjs	   de	   elementens	   poly-‐
nomgrad	  ett	  steg	  till	  nästkommande	  analys.	  Polynomgraden	  för	  formfunktionerna	  till	  de	  element	  där	  konver-‐
genskravet	  hade	  uppnåtts	  höjs	   inte	  till	  nästkommande	  analys.	  Efter	  detta	  utförs	  ytterligare	  beräkningsrundor	  
tills	   dess	   att	   konvergenskravet	   är	   uppfyllt	   i	   samtliga	   element	   eller	   till	   dess	   att	  maximal	   polynomgrad	   för	   FE-‐
analyserna	   har	   uppnåtts.	   Maximal	   polynomgrad	   för	   elementens	   formfunktioner	   i	   Pro/Engineer	   Creo	   1.0	  
Mechanica	  är	  nio	  (Forsman,	  2009b).	  	  

För	  analyserna	  valdes	  att	  studera	  konvergens	  för	  effektivspänningar	  enligt	  von	  Mises	  och	  lokala	  töjningsener-‐
gier.	  Val	  att	  studera	  konvergens	  för	  effektivspänningar	  utfördes	  för	  att	  säkerställa	  god	  beräkningsnoggrannhet,	  
då	  maximalt	  tillåtna	  effektivspänningar	  var	  det	  värde	  balkarna	  skulle	  dimensioneras	  mot.	  Lokala	  töjningsener-‐
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gier	  studerades	  då	  det	  ansågs	  vara	  ett	  bra	  mått	  på	  analysens	  erhållna	  beräkningsnoggrannhet	  och	  att	  jämföra	  
konvergens	  av	  effektivspänningar	  mot	  (Forsman,	  2009b).	  Även	  beräkningars	  feluppskattning	  kontrollerades,	  då	  
en	   feluppskattning	   i	  analysen	  om	  mindre	  än	  5	  %	  var	  önskvärd	  och	  det	  är	  ett	  mått	  på	  hur	  väl	  den	  exakta	  töj-‐
ningsenergin	  stämmer	  överens	  med	  töjningsenergin	  i	  aktuell	  beräkning	  (Forsman,	  2009b).	  Analyserna	  avgrän-‐
sades	  genom	  att	  de	  fick	  avslutas	  då	  konvergenser	  inom	  maximalt	  5	  %	  hade	  uppnåtts	  för	  lokala	  töjningsenergier	  
och	  effektivspänning	  enligt	  von	  Mises.	  

För	   att	   öka	   möjligheter	   att	   uppnå	   sökta	   konvergenser	   i	   analyserna	   ökades	   modellernas	   elementindelningar	  
manuellt.	  Elementindelning	  visas	  i	  figur	  34.	  

	  
Figur	  34	  Ökade	  elmentindelningar	  till	  analys	  av	  pumpfundamentsmodeller	  

För	   samtliga	  FE-‐analyser	  av	   solidmodeller	  valdes	  att	  använda	   tetraedformade	  element,	   för	  att	  hålla	  nere	  be-‐
räkningstiden.	  Första	  beräkningsrundan	  utfördes	  med	  kvadratiska	  formfunktioner	  för	  tetraedelementen.	  Om-‐
råden	  där	  balkars	  tvärsnitt	  var	  i	  kontakt	  med	  andra	  komponenter,	  markerade	  med	  röda	  cirklar	  i	  figur	  34,	  gavs	  
ökad	  elementtäthet,	  med	  maximal	  element	  storlek	  längs	  kanterna	  givet	  till	  1	  mm.	  Kanter	  på	  infästningsplattor,	  
markerade	  i	  figur	  34	  med	  röda	  linjer,	  gavs	  även	  de	  maximal	  elementstorlek	  av	  1	  mm.	  Den	  ökade	  elementtät-‐
heten	  valdes	  för	  att	  öka	  möjligheter	  att	  uppnå	  sökta	  konvergenser	  i	  analyserna.	  

Spänningar	  som	  uppstod	  i	  modellerna	  kontrollerades	  grafiskt	  med	  hjälp	  av	  färgskalemodell.	  Plotting	  grid,	  den	  
grafiska	  spänningsutjämningen,	  i	  Mechanica,	  styr	  hur	  tätt	  inom	  ett	  element	  den	  spänning	  som	  presenteras	  för	  
användaren	   redovisas.	   För	   att	   styra	   detta	   kan	   användaren	   ange	   ett	   värde	  mellan	   ett	   och	   tio,	   där	   ett	   ger	   en	  
sämre	  spänningsfördelning	  men	  mer	  resurssnåla	  beräkningar	  och	  tio	  ger	  en	  jämnare	  spänningsfördelning	  men	  
resurskrävande	  beräkningar	   (Forsman,	   2009b).	   För	   analyser	   inom	  projektets	   ramar	   sattes	   Plotting	   grid	   till	   8.	  
Detta	  valdes	  då	  resultatet	  av	  analyserna	  skulle	  kontrolleras	  grafiskt,	  varvid	  en	  tydlig	  och	  jämn	  spänningsfördel-‐
ning	  önskades.	  	  

10.2.1 FE-‐analys	  av	  lösningskoncept	  med	  IPE80	  och	  UPE80	  balkar	  

För	  FE-‐analys	  av	  pumpfundamentsmodell	  konstruerad	  av	  minsta	  möjliga	  storlek	  på	  tillgängliga	  standardbalkar,	  
användes	  IPE80-‐	  och	  UPE80	  balktvärsnitt	  med	  dimensioner	  från	  figur	  30	  samt	  tabell	  9.	  

I	  analysen	   indelades	  pumpfundamentet	   i	  36503	  tetraedelement.	  Lokala	   töjningsenergier	  konvergerade	   i	  ana-‐
lysen	   inom	  3.7%.	  Analysens	   feluppskattning	  var	  0,2	  %.	  Effektivspänningar	  enligt	  von	  Mises	   spänningshypotes	  
konvergerade	   inom	   0.1	   %.	   	   Dessa	   konvergenser	   uppnåddes	   efter	   åtta	   ökningar	   av	   polynomgrader,	   till	   poly-‐
nomgrad	   nio.	   Dessa	   konvergenser	   ansågs	   vara	   godtagbara	   och	   gav	   en	   tillräcklig	   beräkningsnoggrannhet,	   då	  
samtliga	  konvergenser	  var	  under	  det	  ställda	  kravet	  om	  5	  %.	  Färgskalemodell	  av	  effektivspänningar	  i	  modell	  av	  
pumpfundament,	  konstruerat	  av	  IPE80-‐	  och	  UPE80-‐balkar,	  visas	  i	  figur	  35.	  
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Figur	  35	  Färgskalemodell	  för	  analys	  av	  pumpfundamentsmodell	  konstruerat	  av	  IPE80	  och	  UPE80-‐balkar	  

Färgskala	  i	  figur	  35	  visar	  att	  i	  UPE80-‐balkarna,	  som	  ansattes	  av	  laster	  motsvarande	  pumpvikten,	  översteg	  effek-‐
tivspänningarna	  de	  riktvärden	  för	  maximala	  tillåtna	  spänningar	  som	  dikterats	  i	  tabell	  10.	  Detta	  då	  spänningarna	  
uppgick	  till	  över	  160	  MPa	  i	  dessa	  två	  UPE80-‐balkar.	  Maximal	  tillåten	  spänning	  var,	  till	  följd	  av	  valda	  säkerhets-‐
faktorer,	   se	   tabell	   10,	   140	  MPa.	   I	   horisontell	   IPE-‐balk	   överskred	   spänningar	   120	  MPa,	  med	  maximalt	   tillåten	  
spänning	  på	  100	  MPa.	  Av	  dessa	  skäl	  ansågs	  en	  konstruktion	  av	  IPE80-‐	  och	  UPE80-‐balkar	  vara	  underdimension-‐
erad.	  I	  infästningsplattorna	  uppstod	  effektivspänningar	  runt	  15	  MPa,	  varför	  de	  ansågs	  väl	  hållfasta	  enligt	  upp-‐
ställda	  kriterier.	  

10.2.2 FE-‐analys	  av	  lösningskoncept	  med	  IPE100	  och	  UPE100	  balkar	  

Då	  FE-‐analys	  av	  pumpfundamentsmodell	  konstruerad	  av	  IPE80	  och	  UPE80-‐balkar	  fastslog	  att	  spänningar	  över-‐
skred	   tillåtna	  gränser,	  utfördes	  en	  ny	  analys	  på	  en	  modell	  konstruerad	  av	  ett	   steg	  större	  balkar.	  Nästa	  steg	   i	  
storlek	  av	  standardbalkar	  var	  IPE100	  och	  UPE100-‐balkar.	  	  

Vid	  analysen	  indelades	  fundamentet	  i	  32204	  tetraedelement.	  Lokala	  töjningsenergier	  konvergerade	  i	  analysen	  
inom	  2,8	  %.	  Analysens	   feluppskattning	  var	  0,9	  %.	  Effektivspänningar	  enligt	  von	  Mises	   spänningshypotes	  kon-‐
vergerade	   inom	  0,1	  %.	  Konvergenser	  uppnåddes	  efter	  åtta	  ökningar	  av	  polynomgrader,	   till	  polynomgrad	  nio.	  
Dessa	  värdens	  konvergenser	  ansågs	  visa	  på	  en	  för	  analysen	  tillräcklig	  beräkningsnoggrannhet.	  Färgskalemodell	  
av	  effektivspänningar	  och	  deras	  utbredning	  i	  pumpfundamentsmodell	  med	  IPE100-‐	  och	  UPE100-‐balktvärsnitt,	  
visas	  i	  figur	  36.	  

	  
Figur	  36	  Färgskalemodell	  för	  analys	  av	  pumpfundamentsmodell	  konstruerat	  av	  IPE100	  och	  UPE100-‐balkar	  
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I	   figur	   36	   visas	   spänningar	   som	  uppstod	   i	   balkar	   och	   infästningsplattor	   under	   analysen.	   I	   övre	   kanten	   på	   de	  
mellersta	  UPE100-‐balkarna,	  vilket	  visas	  med	  rött	  i	  figur	  36,	  uppstod	  den	  största	  effektivspänningen.	  Spänning-‐
en	  översteg	  dock	  inte	  tillåten	  maximal	  spänning,	  från	  tabell	  10,	  140	  MPa	  för	  UPE100-‐balkar.	  Maximal	  spänning	  
som	  uppstod	  i	  analysen	  var	  120	  MPa.	  Då	  spänningar	  i	  övriga	  balkar	  inte	  överskred	  100	  MPa,	  ansågs	  balkarna	  i	  
pumpfundamentsmodellen,	  konstruerad	  med	   IPE100-‐	  och	  UPE100-‐balkar,	   vara	   tillräckligt	  hållfasta	   för	  pump-‐
fundamentet,	  med	  hänsyn	  till	  krävda	  säkerhetsmarginaler.	  Aktuella	  balktvärsnittsstorlekar	  ansågs	  ge	  det	  minst	  
balkmaterialkrävande	  och	  hållfasta	  pumpfundamentskonceptet,	  utifrån	  fastställd	  geometri.	  	  	  

För	  att	  pumpfundamentet	  även	  skulle	  upplevas	  säkert	  av	  användare	  kontrollerades	  nedböjningar	  i	  balkar.	  För	  
placering	  av	  kanter	  för	  mätning	  av	  nedböjningar,	  se	  figur	  37.	  

	  
Figur	  37	  Start	  punkter	  för	  mätningar	  av	  nedböjningar	  i	  pumpfundamentsmodell	  

Nedböjningar	  för	  balkar	  i	  pumpfundamentsmodellen	  redovisas	  på	  graf	  form	  i	  figur	  38.	  

	  

	  
Figur	  38	  Graf	  över	  nedböjningar	  av	  balkar	  i	  pumpfundamentsmodellen	  till	  följd	  av	  givna	  laster	  

Från	   redovisade	   nedböjningar	   av	   balkar	   i	   figur	   38	   fanns	   att	   ingen	   av	   balkarna	   i	   pumpfundamentsmodellen	  
böjde	  ned	  mer	  än	  5	  millimeter.	  	  

Massa	  för	  pumpfundament	  konstruerat	  med	  IPE100-‐	  och	  UPE100-‐balktvärsnitt	  beräknades	  med	  ekvation	  13.	  

	   𝑚 = 2 ∙ 3,8𝑚!"#$%% + 2 ∙ 3,1𝑚!"#$%% + 6 ∙ 0,42 ∙ 0,12 ∙ 0,02 ∙ 𝜌!"#$$#	   (13) 	  

Vid	  beräkningar	  av	  använd	  mängd	  material,	  avrundades	  balklängder	  uppåt	  för	  att	  bättre	  approximera	  verklig-‐
heten	  då	  visst	  material	   antogs	  gå	   till	   spill	   vid	   tillverkning.	  Med	  värden	   från	   tabell	  9	  och	   tabell	  10	   fanns	   total	  
mängd	  material,	  för	  pumpfundament	  konstruerat	  med	  IPE100-‐	  och	  UPE100-‐balkar,	  från	  ekvation	  16,	  till	  170	  kg.	  
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10.2.3 Slutsatser	  från	  FE-‐analyser	  

FE-‐analysen	  kunde	  ha	  utförts	  med	  blandning	  av	  kil-‐	  och	  blockelement	   istället	  för	  tetraedelement.	  Detta	  hade	  
lett	  till	  att	  färre	  element	  hade	  behövts	  för	  att	  uppnå	  en	  korrekt	  spänningsbild.	  Skäl	  till	  detta	  är	  att	  tetraedele-‐
ment	  blir	  överstyva,	  till	  följd	  av	  att	  deras	  formfunktioner	  inte	  kan	  beskriva	  deformationer	  lika	  tydligt	  som	  form-‐
funktioner	   för	   blockelement	   med	   formfunktioner	   av	   samma	   polynomgrad.	   Detta	   leder	   till	   att	   resulterande	  
spänningar	  från	  en	  analys	  med	  tetraedelement	  blir	   lägre	  än	  spänningar	  som	  finns	  i	  analys	  med	  kil-‐	  och	  block-‐
element.	  Detta	   fel	  minskas	  då	  elementindelningen	  förfinas,	  vilket	  utfördes	   för	  FE-‐analyserna	   inom	  detta	  pro-‐
jekt.	  Tetraedelementen	  har	   fördelen	  att	  bestå	  av	   färre	   integrationspunkter,	  vilket	   leder	   till	  minskade	  krav	  på	  
beräkningskraft,	  än	  mot	  en	  analys	  med	  kil-‐	  och	  brickelement	  (Jochen,	  Müller-‐Hoeppe	  &	  Meadows,	  2006).	  Ele-‐
ment	  av	  tetraedtyp	  är	  även	  fördelaktiga	  att	  använda	  vid	  komplexa	  geometrier.	  Detta	  då	  de	  kan	  uppskatta	  mer	  
komplexa	  former	  bättre	  än	  kil-‐	  och	  brickelement,	  vid	  samma	  antal	  element	  och	  samma	  polynomgrad	  för	  ele-‐
mentens	  formfunktioner,	  erhållet	  från	  Pro/Engineers	  hjälpdatabas.	  Då	  elementindelning	  ansågs	  varit	  förhållan-‐
devis	   hög	   i	   FE-‐analyser	   utförda	   inom	  detta	   projekt	   och	   då	   goda	   säkerhetsmarginaler	   krävts,	   ansågs	   analyser	  
med	   tetraedelement	  ha	  varit	   tillräckliga	   för	  att	   säkerställa	  god	  hållfasthet	  hos	  balkar	   i	  pumpfundamentskon-‐
struktionen.	  Ytterligare	  förfining	  av	  elementtäthet	  i	  modellerna	  kunde	  ha	  lett	  till	  högre	  grader	  av	  konvergenser,	  
dock	  ansågs	  detta	   inte	  vara	  krävt	  med	  hänsyn	   till	  erhållna	  konvergenser,	   i	   FE-‐analyserna	  av	  solidmodellerna,	  
samt	  de	  extra	  beräkningsresurser	  som	  hade	  krävts.	  För	  mer	   information	  om	  Finita	  Element	  Metoden	  rekom-‐
menderas	  litteratur	  Introduction	  to	  the	  finite	  element	  method	  (Ottosen	  &	  Petersson,	  1992).	  	  

Valet	  att	  inte	  utföra	  analyser	  av	  osymmetriska	  laster	  till	  följd	  av	  underhållstekniker	  ansågs	  vara	  godtagbart	  då	  
lasterna	  var	  så	  pass	  små	  att	  de	  inte	  gav	  upphov	  till	  höga	  spänningar	  samt	  att	  de	  var	  placerade	  där	  de	  ansågs	  ge	  
upphov	  till	  största	  möjliga	  spänningar	  i	  modellen.	  Detta	  då	  scenariot	  att	  underhållstekniker	  belastade	  samma	  
yta	  som	  pumpen	  var	  medräknat	  i	  analyserna	  genom	  förhöjd	  last	  till	  följd	  av	  pump,	  se	  figur	  33.	  	  

Att	   i	  analyserna	  ha	  räknat	  med	  förhöjd	  pumpmassa	  av	  250	  kg	  ansågs	  vara	  ett	  giltigt	  antagande	   i	  syfte	  att	   in-‐
fästningsplattor	  inte	  skulle	  underdimensioneras.	  Detta	  då	  den	  sammanlagda	  massan	  för	  summa	  av	  fundamen-‐
tets	  egenvikt,	  massa	  från	  gallerdurk	  och	  säkerhetsräcken,	  uppgick	  till	  259	  kg,	  varvid	  250	  kg	  ansågs	  vara	  en	  full-‐
god	  approximation.	  Dock	  kan	  valen	  av	  lastfall	  och	  lastscenario	  lett	  till	  viss	  överdrivning	  av	  effektivspänningar	  på	  
UPE-‐balkarna.	  Detta	  togs	  dock	  för	  en	  extra	  säkerhet	  till	  att	  konstruktionen	  skulle	  hålla	  i	  ett	  verkligt	  scenario.	  

Pumpfundament	   valdes,	   baserat	   på	   FE-‐analyserna,	   att	   konstrueras	   av	   IPE100-‐	   och	   UPE100-‐balkar	   enligt	   di-‐
mensioner	  för	  lösningskoncept	  i	  sektion	  10.2.2.	  Denna	  storlek	  på	  balkar	  ansågs	  uppfylla	  de	  krav	  om	  säkerhets-‐
marginaler	  mot	  plastiska	  deformationer	  som	  fanns,	  ge	  en	  stabil	  känsla	  att	  beträda	  och	  använda	  minsta	  möjliga	  
mängd	  balkmaterial	  för	  vald	  geometri.	  

10.3 Dimensionering	  av	  svetsförband	  

Den	  typ	  av	  svetsfogar	  som	  valdes	   till	  att	  hålla	  samman	  pumpfundamentet	  var	  kälsvetsar.	  Beräkningsmetodik	  
för	  kontroll	  av	  hållfasthet	  i	  dessa	  hämtades	  från	  SBI	  Seminarium	  Eurokod	  3-‐1-‐8	  svetsförband	  (Johansson,	  2009).	  
Denna	  källa	   användes	  då	   resurser	   saknades	   inom	  projektets	   ramar	   för	   att	   få	   tillgång	   till	   originaldokumenten	  
med	   Eurokod	   3-‐1-‐8,	   svetsnormer.	   För	   placering	   av	   svetsfogar	   och	   deras	   benämningar	   i	   pumpfundamentet,	  
kring	  symmetrilinje,	  se	  figur	  39.	  

	  
Figur	  39	  Placering	  av	  kälsvetsar	  i	  pumpfundament	  till	  Pumpstation	  1	  

Placering	  av	  svetsförband	  visas	  i	  figur	  39	  med	  gul	  cirkel.	  Tjocklek	  av	  kälsvetsförband,	  vid	  kontroll	  av	  hållfasthet	  
valdes	  till	  4	  mm.	  Detta	  då	  svetsförbandets	  tjocklek	  inte	  fick	  överskrida	  det	  svetsade	  materialets	  minsta	  tjocklek,	  
som	  här	  återfanns	  på	  IPE100-‐balkens	  liv,	  med	  4,1	  mm.	  Samtidigt	  var	  minsta	  tjocklek	  för	  att	  få	  lägga	  svets	  4	  mm.	  
Även	  att	  svetsmaterialet	  är	  hårdare	  än	  det	  material	  som	  sammanfogas	  var	  ett	  krav	  för	  att	  svets	  skall	  få	  läggas	  
(Johansson,	   2009).	   Svetsförband	   dimensionerades	   mot	   säkerhetsfaktor	   av	   2,5	   till	   det	   svagaste	   materialets	  
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sträckgräns	  enligt	  tabell	  10.	  Val	  av	  elektrod	  lämnades	  till	  svetsare	  då	  utbud	  kan	  variera,	  dock	  bör	  hänsyn	  tas	  till	  
BSK07,	  Boverkets	  handbok	  för	  stålkonstruktioner	  (Boverket,	  2007).	  Då	  pumpfundamentet	  var	  tänkt	  att	  fästas	  i	  
dammkanten,	  vid	   infästningsplattor	  G,	  H	  och	  I,	  se	  figur	  39,	  analyserades	   inte	  svetsfog	   i	  punkt	  F.	  Detta	  för	  att	  
pumpfundamentet	  ville	  pressa	  mot	  F	  samtidigt	  som	  vertikalbalk	  skulle	  sitta	  fast	  i	  dammväggen.	  

Teckenförklaring	  av	  variabler	  vilka	  användes	  för	  beräkning	  av	  hållfasthet	  i	  svetsförband	  redovisas	  i	  tabell	  12.	  

Tabell	  12	  Variabler	  för	  beräkning	  av	  hållfasthet	  i	  svetsförband	  

Redovisning	  av	  variabler	  för	  beräkning	  av	  hållfasthet	  i	  svetsförband	  

Skjuvspänning	  i	  svetsens	  riktning	   𝜏∥	  
Skjuvspänning	  vinkelrät	  mot	  svetsfog	   𝜏!	  
Svetslängd	   𝑙!	  
Effektiv	  svetslängd	   𝑙!""	  
Jämförelsespänning	   𝜎!	  

Normalspänning	  vinkelrät	  mot	  svetsfog	   𝜎!	  
Kraft	  i	  svetsens	  längdriktning	   𝐹!	  
Kraft	  normal	  mot	  yta	   𝐹!	  

Kraft	  vinkelrät	  mot	  svetsens	  tjocklek	  (a-‐mått)	   𝐹!	  

Maximalt	  tillåten	  spänning	  i	  svetsfogen	   𝜎!"#	  

	  

Svetsgeometri	  och	  förklaring	  av	  hur	  krafter,	  presenterade	  i	  tabell	  12,	  verkar	  på	  ett	  kälsvetsförband	  visas	  i	  figur	  
40.	  

	  

	  
Figur	  40	  Beskrivning	  av	  svetsdimensioner	  och	  krafter	  

Då	   svetsens	   riktning	   varierar	   i	   pumpfundamentets	   koordinatsystem	   tilldelades	   svetsen	   ett	   eget	   koordinatsy-‐
stem,	  se	  figur	  40.	  Kraft	  𝐹!	  i	  figur	  40	  var	  normal	  till	  svetsens	  yta	  och	  𝐹!	  var	  parallell	  med	  samma	  yta.	  𝐹!	  var	  den	  
transversala	  kraften	  som	  angriper	  svetsfogen.	  Krafterna	  𝐹!,	  𝐹!	  och	  	  𝐹!	  beräknades	  ur	  ekvation	  14-‐16.	  

	   𝐹! =
1
2
𝐹!! +

1
2
𝐹!!	   (14) 	  
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	   𝐹! = −
1
2
𝐹!" +

1
2
𝐹!!	   (15) 	  

	   𝐹! = 𝐹!"	   (16) 	  

Storheter	  som	  användes	  vid	  kontroll	  av	  hållfasthet	  i	  svetsfogarna	  redovisas	  i	  tabell	  13.	  	  

Tabell	  13	  Storheter	  för	  kontroll	  av	  hållfasthet	  i	  svetsförband	  

Givna	  storheter	  

Partialkoefficient	  för	  svetsförband	  enligt	  Eurokod	  3-‐1-‐8	   𝛾!"	   1,2	  

Minsta	  tjocklek	  av	  svetsfog	  (a-‐mått)	   𝑎	   4	  mm	  

Faktor	  för	  skillnad	  i	  tillsatsmaterial	  och	  svagaste	  grundmaterial	  för	  S275	   𝛽!	   0,85	  

Faktor	  för	  skillnad	  i	  tillsatsmaterial	  och	  svagaste	  grundmaterial	  för	  S235	   𝛽!	   0,8	  

Maximal	   tillåten	   spänning	   i	   svetsfog	   med	   S275	   som	   svagaste	   grund-‐
material	  och	  säkerhetsfaktor	  av	  2,5	  

𝜎!"#	   100	  MPa	  

Maximal	   tillåten	   spänning	   i	   svetsfog	   med	   S235	   som	   svagaste	   grund-‐
material	  och	  säkerhetsfaktor	  av	  2,5	  

𝜎!"#  	   84	  MPa	  

	  

Effektiv	  svetslängd,	  då	  svetsens	  start	  och	  slut	  ej	  kunde	  garanteras	  vara	  perfekta,	  gavs	  med	  ekvation	  17.	  

	   𝑙!"" = 𝑙! −   2𝑎	   (17) 	  

Då	  två	  svetsfogar	  placeras	  parallellt	  på	  vardera	  sidan	  om	  fastsvetsad	  komponent	  kan	  deras	  effektiva	  svetsläng-‐
der	  summeras	  och	  antas	  dela	  på	  belastningen	  genom	  att	  dimensioneras	  som	  en	  svets	  (Johansson,	  2009).	  För	  
att	  svetsar	  skulle	  anses	  vara	  hållfasta	  skulle	  två	  villkor	  uppfyllas,	  dessa	  visas	  i	  ekvation	  18	  och	  19.	  

	   𝜎! ≤
𝜎!"#

𝛽! ∙ 𝛾!"
	   (18) 	  

	   𝜏!   ∧   𝜎! ≤
0,9 ∙ 𝜎!"#
𝛾!"

	   (19) 	  

Ekvation	  19	  ger	  att	  jämförelsespänning	  i	  svetsen	  maximalt	  får	  uppgå	  till	  dimensioneringsvärde	  för	  svetsgodsets	  
hållfasthet.	  Villkoret	  i	  ekvation	  19	  säger	  att	  normalspänningen	  mot	  svetsens	  dimensionerade	  a-‐mått	  och	  skjuv-‐
spänningen,	  maximalt	  får	  uppgå	  till	  dimensioneringsvärdet	  för	  materialets	  grundhållfasthet	  (Johansson,	  2009).	  

Skjuvspänning	  i	  svetsens	  riktning	  beräknades	  med	  ekvation	  20.	  

	   𝜏∥ =
𝐹!

𝑎 ∙ 𝑙!""
	   (20) 	  

Då	  en	  svetsfog	  sammanfogar	  två	  vinkelräta	  ytor	  beräknades	  normalspänning	  och	  skjuvspänning,	  vinkelrät	  mot	  
svetsförband	  med	  ekvation	  21	  och	  22.	  

	   𝜏! =
𝐹!

𝑎 ∙ 𝑙!""
	   (21) 	  

	   𝜎! =
𝐹!

𝑎 ∙ 𝑙!""
	   (22) 	  

Jämförelsespänning	  i	  svetsförband	  beräknades	  med	  ekvation	  23.	  

	  
𝜎!! 𝜎!! + 3 𝜏!! + 𝜏∥! 	   (23) 	  

Då	  svetsförband	  valdes	  till	  att	  placeras	  parallellt	  på	  var	  sida	  om	  balkarnas	  liv	  var	  den	  skjuvspänning	  som	  beräk-‐
nas	  för	  svetsen	  på	  ena	  sidan	  balklivet	  ekvivalent	  med	  normalspänningen	  för	  svetsen	  på	  den	  andra	  sidan.	  För	  att	  
undvika	  att	  underdimensionera	   svetsförbanden	  valdes	  att	  hållfasthet	  kontrollerades	   för	   svetsförband	  på	  den	  
sida	  balklivet	  som	  utsätts	  för	  störst	  skjuvspänningar.	  Detta	  valdes	  för	  att	  ta	  hänsyn	  till	  beräkning	  av	  jämförelse-‐
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spänningen	  med	  ekvation	  23.	  För	  att	  finna	  de	  krafter	  som	  kunde	  verka	  på	  svetsförbanden	  utfördes	  FE-‐analyser	  
med	  balkelement	  av	  koncept	  från	  sektion	  10.2.2,	  för	  dimensioner,	  se	  figur	  30.	  Skäl	  till	  att	  FE-‐analyser	  av	  balk-‐
element	   användes	   var	   att	   problemet	   var	   statiskt	   obestämt.	   FE-‐analyser	   utfördes	  med	   hjälp	   av	  Pro/Engineer	  
creo	   1.0	  med	   applikationen	  Mechanica	  med	   balkelement.	   Modell	   av	   balkelement	   skapades	   med	   laster	   och	  
infästningar	  enligt	  figur	  41.	  

	  

	  
Figur	  41	  Laster	  och	  randvillkor	  i	  balkmodell	  

Analyserna	  utfördes	  fyra	  gånger	  med	  olika	  randvillkor	  aktiva	  i	  var	  analys.	  Vid	  analys	  n	  var	  randvillkor	  markerade	  
med	  n	  aktiva,	  se	  figur	  41,	  där	  n	  är	  ett	  heltal	  1≤n≤4.	  Randvillkoren	  sattes	  till	  fast	  inspända	  för	  att	  finna	  krafter	  i	  	  
x-‐,	  y-‐	  och	  z-‐led.	  Laster,	  balktvärsnitt	  och	  materialparametrar	  valdes	  till	  samma	  som	  för	  FE-‐analyserna	  i	  sektion	  
10.2.2.	  Dock	  tillät	  FE-‐analys	  med	  balkelement	  endast	  att	  last	  placerades	  utbrett	  över	  hela	  markerade	  balkflän-‐
sarnas	  bredder,	  utbredda	  över	  längd	  av	  balkar	  enligt	  lastscenario	  i	  sektion	  10.2.	  Laster	  och	  materialparametrar	  
var	  samma	  vid	  samtliga	  analyser.	  	  

10.3.1 Dimensioner	  för	  hållfasthetskontroll	  av	  svetsförband	  A	  

Placering	  av	  svetsförband	  A	  visas	  i	  figur	  42.	  

	  
Figur	  42	  Placering	  av	  svetsfog	  A	  
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Effektiv	  svetslängd	  beräknades	  för	  svets	  A	  från	  ekvation	  17,	  med	  dimensioner	  hämtade	  från	  figur	  29	  och	  tabell	  
9.	  Detta	  gav	  𝑙!""  ! = 133,2  mm.	  

Krafter	  från	  analys	  av	  balkmodell,	  för	  svetspunkt	  A	  och	  resulterande	  krafter	  på	  svetsförband,	  beräknade	  med	  
ekvation	  14-‐16,	  redovisas	  i	  tabell	  14.	  	  

	  

Tabell	  14	  	  Krafter	  i	  svetsfog	  A	  

𝑭𝐱𝐀	   0	  N	  

𝑭𝐲𝐀	   -‐1177	  N	  

𝑭𝒛𝐀	   0	  N	  

𝑭𝟏	   0	  N	  

𝑭𝟐	   0	  N	  

𝑭𝐭	   -‐1177	  N	  

	  

I	  både	  x-‐	  och	  z-‐led	  fanns	  det	  reaktionskrafter,	  dock	  var	  dessa	  flera	  gånger	  mindre	  än	  1	  N	  varvid	  dessa	  försum-‐
mades.	  

10.3.2 Dimensioner	  för	  hållfasthetskontroll	  av	  svetsförband	  B	  

Placering	  av	  svetsförband	  B	  visas	  i	  figur	  43.	  

	  
Figur	  43	  Placering	  av	  svetsfog	  B	  

Effektiv	  svetslängd	  beräknades	  för	  svets	  B	  från	  ekvation	  17,	  med	  dimensioner	  hämtade	  från	  figur	  29	  och	  tabell	  
9.	  Detta	  gav	  𝑙!""  ! = 123,6  mm.	  

Krafter	  från	  analys	  av	  balkmodell,	   för	  svetspunkt	  B	  och	  resulterande	  krafter	  på	  svetsförband,	  beräknade	  med	  
ekvation	  14-‐16,	  redovisas	  i	  tabell	  15.	  

Tabell	  15	  Krafter	  i	  svetsfog	  B	  

𝑭𝐱𝐁	   0	  N	  

𝑭𝐲𝐁	   -‐3679	  N	  

𝑭𝐳𝐁	   0	  N	  

𝑭𝟏	   0	  N	  

𝑭𝟐	   0	  N	  

𝑭𝐭	   -‐3679	  N	  
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I	  både	  x-‐	  och	  z-‐led	  fanns	  det	  reaktionskrafter,	  dock	  var	  dessa	  flera	  gånger	  mindre	  än	  1	  N	  varvid	  dessa	  försum-‐
mades.	  

10.3.3 Dimensioner	  för	  hållfasthetskontroll	  av	  svetsförband	  C	  

Placering	  av	  svetsförband	  C	  visas	  i	  figur	  44.	  

	  
Figur	  44	  Placering	  av	  svetsfog	  C	  

Effektiv	  svetslängd	  beräknades	  för	  svets	  C	  från	  ekvation	  17,	  med	  dimensioner	  hämtade	  från	  figur	  29	  och	  tabell	  
9.	  Detta	  gav	  𝑙!""  ! = 133,2  mm.	  

Krafter	  från	  analys	  av	  balkmodell,	   för	  svetspunkt	  C	  och	  resulterande	  krafter	  på	  svetsförband,	  beräknade	  med	  
ekvation	  14-‐17,	  redovisas	  i	  tabell	  16.	  

Tabell	  16	  Krafter	  i	  svetsfog	  C	  

𝑭𝐱𝐁	   5	  N	  

𝑭𝐲𝐁	   -‐5249	  N	  

𝑭𝐳𝐁	   231	  N	  

𝑭𝟏	   -‐3708	  N	  

𝑭𝟐	   3715	  N	  

𝑭𝐭	   231	  N	  

10.3.4 Dimensioner	  för	  hållfasthetskontroll	  av	  svetsförband	  D	  

Placering	  av	  svetsförband	  D	  visas	  i	  figur	  45.	  

	  
Figur	  45	  Placering	  av	  svetsfog	  D	  

Effektiv	  svetslängd	  beräknades	  för	  svets	  D	  från	  ekvation	  17,	  med	  dimensioner	  hämtade	  från	  figur	  29	  och	  tabell	  
9.	  Detta	  gav	  𝑙!""  ! = 123,6  mm.	  
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Krafter	  från	  analys	  av	  balkmodell,	  för	  svetspunkt	  D	  och	  resulterande	  krafter	  på	  svetsförband,	  beräknade	  med	  
ekvation	  14-‐16,	  redovisas	  i	  tabell	  17.	  

Tabell	  17	  Krafter	  i	  svetsfog	  D	  

𝑭𝐱𝐃	   0	  N	  

𝑭𝐲𝐃	   -‐3679	  N	  

𝑭𝐳𝐃	   0	  N	  

𝑭𝟏	   0	  N	  

𝑭𝟐	   0	  N	  

𝑭𝐭	   -‐3679	  N	  

	  

I	  både	  x-‐	  och	  z-‐led	  fanns	  det	  reaktionskrafter,	  dock	  var	  dessa	  flera	  gånger	  mindre	  än	  1	  N	  varvid	  dessa	  försum-‐
mades.	  

10.3.5 Dimensioner	  för	  hållfasthetskontroll	  av	  svetsförband	  E	  

Placering	  av	  svetsförband	  E	  visas	  i	  figur	  46.	  

	  
Figur	  46	  Placering	  av	  svetsfog	  E	  

Effektiv	  svetslängd	  beräknades	  för	  svets	  E	  från	  ekvation	  17,	  med	  dimensioner	  hämtade	  från	  figur	  29	  och	  tabell	  
9.	  Detta	  gav	  𝑙!""  ! = 156,3  mm.	  

Krafter	   från	  analys	  av	  balkmodell	   för	   svetspunkt	  E	  och	   resulterande	  krafter	  på	  svetsförband,	  beräknade	  med	  
ekvation	  14-‐16,	  redovisas	  i	  tabell	  18.	  

Tabell	  18	  Krafter	  i	  svetsfog	  E	  

𝑭𝐱𝐄	   37	  N	  

𝑭𝐲𝐄	   -‐5358	  N	  

𝑭𝐳𝐄	   -‐5534	  N	  

𝑭𝟏	   -‐3887	  N	  

𝑭𝟐	   3939	  N	  

𝑭𝐭	   -‐5358	  N	  
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10.3.6 Dimensioner	  för	  hållfasthetskontroll	  av	  svetsförband	  G	  &	  H	  

Placering	  av	  svetsförband	  G	  och	  H	  visas	  i	  figur	  47.	  

	  
Figur	  47	  Placering	  av	  svetsfog	  G	  och	  H.	  

Effektiv	  svetslängd	  beräknades	  för	  svets	  G	  och	  H	  med	  ekvation	  17,	  med	  dimensioner	  hämtade	  från	  figur	  29	  och	  
tabell	  9.	  Detta	  gav	  𝑙!""  ! = 𝑙!""  ! = 224  mm.	  

Krafter	  från	  analys	  av	  balkmodell,	  för	  svetspunkt	  G	  och	  H	  och	  resulterande	  krafter	  på	  svetsförband,	  beräknade	  
med	  ekvation	  14-‐16,	  redovisas	  i	  tabell	  19.	  

Tabell	  19	  Krafter	  i	  svetsfog	  G	  och	  H	  

𝑭𝐱𝐆	   73	  N	   𝑭𝐱𝐇	   26	  N	  

𝑭𝐲𝐆	   -‐3818	  N	   𝐹!"	   -‐5312	  N	  

𝑭𝐳𝐆	   -‐365	  N	   𝐹!"	   -‐5531	  N	  

𝑭𝟏	   -‐206	  N	   𝑭𝟏	   -‐3893	  N	  

𝑭𝟐	   310	  N	   𝑭𝟐	   3929	  N	  

𝑭𝐭	   -‐3818	  N	   𝑭𝐭	   -‐5312	  N	  

	  

10.3.7 Dimensioner	  för	  hållfasthetskontroll	  av	  svetsförband	  I	  

Placering	  av	  svetsförband	  I	  visas	  i	  figur	  48.	  

	  
Figur	  48	  Placering	  av	  svetsfog	  I.	  
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Effektiv	  svetslängd	  beräknades	  för	  svets	  I	  med	  ekvation	  17,	  med	  dimensioner	  hämtade	  från	  figur	  29	  och	  tabell	  
9.	  Detta	  gav	  𝑙!""  ! = 224  mm.	  

Krafter	   från	  analys	  av	  balkmodell,	   för	   svetspunkt	   I	  och	   resulterande	  krafter	  på	  svetsförband,	  beräknade	  med	  
ekvation	  14-‐16,	  redovisas	  i	  tabell	  20.	  

Tabell	  20	  Krafter	  i	  svetsfog	  I	  

𝑭𝐱𝐈	   18	  N	  

𝑭𝐲𝐈	   595	  N	  

𝑭𝐳𝐈	   5896	  N	  

𝑭𝟏	   408	  N	  

𝑭𝟐	   433	  N	  

𝑭𝐭	   5896	  N	  

	  

10.3.8 Kontroll	  av	  hållfasthet	  i	  svetsförband	  

Då	  samtliga	  krafter	  som	  verkade	  på	  de	  undersökta	  svetsförbanden	  funnits	  söktes	  spänningar	  i	  svetsfogar.	  I	  de	  
fall	  normalkrafter	  vid	  analys	  funnits	  riktade	  mot	  svetsars	  a-‐mått,	  negativ	  𝐹!	  i	  tabell	  16,	  18	  och	  19,	  verkade	  nor-‐
malspänning	  tryckande	  på	  svetsfogarna	  istället	  för	  dragande.	  Detta	  uppstod	  i	  svetsförband	  C,	  E,	  G	  och	  H.	  Spän-‐
ningarna	  beräknades	  genom	  värden	  från	  krafter	  verkande	  på	  respektive	  svetsar	  och	  deras	  effektiva	  svetsläng-‐
der	  insatta	  i	  ekvation	  18-‐23.	  Resultat	  av	  spänningsberäkningar	  redovisas	  i	  tabell	  21.	  

Tabell	  21	  Beräknade	  spänningar	  i	  svetsfogar	  

Spänningar	  
[MPa]	  

Svets	  A	   Svets	  B	   Svets	  C	   Svets	  D	   Svets	  E	   Svets	  G	   Svets	  H	   Svets	  I	  

𝝉!	   0	   0	   7,0	   0	   6,3	   0,3	   4,4	   0,5	  

𝝉∥	   2,2	   7,4	   0,4	   7,4	   8,6	   4,3	   5,9	   6,6	  

𝝈!	   0	   0	   7,0	   0	   6,2	   0,2	   4,3	   0,5	  

𝝈𝐣	   3,8	   12,9	   14	   12,9	   19,5	   7,5	   13,5	   11,4	  

𝟎,𝟗 ∙ 𝝈𝐦𝐚𝐱
𝜸𝐌𝟐

	   75	   75	   63	   75	   63	   63	   63	   63	  

𝝈𝐦𝐚𝐱
𝜷𝐰 ∙ 𝜸𝐌𝟐

	   98	   98	   87.5	   98	   87.5	   87.5	   87.5	   87.5	  

Svetsfog	  håller	  
(J/N)	  

J	   J	   J	   J	   J	   J	   J	   J	  

	  

Från	  tabell	  21	  fanns	  att	  samtliga	  undersökta	  svetsförband	  teoretiskt	  uppfyllde	  kravet	  om	  en	  säkerhetsmarginal	  
av	  minst	  2,5	  mot	  att	  svetsfogar	  plasticerar.	  FE-‐analys	  av	  balkelement	  tog	  inte	  hänsyn	  till	  krafter,	  som	  uppstår	  i	  
kanter	  av	  svetsförbanden	  till	   följd	  av	  vridning	   i	  balkar.	  Dessa	  krafter	  avgränsades	  dock	  från	  analyser	   inom	  ra-‐
men	  för	  detta	  examensarbete.	  Detta	  ledde,	  med	  hänsyn	  till	  de	  relativt	  låga	  resulterande	  spänningarna	  i	  svets-‐
förbanden,	  se	  tabell	  21,	  till	  att	  hållfastheten	  i	  svetsförbanden	  ansågs	  vara	  god.	  

Vid	  applicering	  var	  det	  tänkt	  att	  svetsen	  skall	  kontrolleras	  noga	  för	  fel	  och	  att	  dess	  a-‐mått	  hålls	  på	  4	  mm.	  Det	  
hade	  varit	  möjligt	  att	  minska	  svetstjockleken,	  dock	  borde	  den	  hållas	  på	  minst	  4	  mm	  då	  fel	  kan	  uppstå	  vid	  lägg-‐
ning	   av	   svetsfog	   och	   4	   mm	   är	   en	   standard	   tjocklek	   (Johansson,	   2009),	   vilket	   underlättar	   vid	   tillverkning	   av	  
pumpfundamentet.	  Svetsförband	  var	  även	  tänkt	  att	  läggas	  runt	  hela	  tvärsnittsytorna	  för	  att	  erhålla	  ökad	  säker-‐
het	  mot	  att	  konstruktionen	  fallerar	  till	  följd	  av	  skadat	  svetsförband.	  
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10.4 Kontroll	  av	  hållfasthet	  i	  skruvförbandsinfästningar	  

För	  första	  analys	  av	  infästning	  av	  pumpfundament	  i	  dammväggen	  valdes	  att	  använda	  betongskruvförband	  Hilti	  
Hsat	  M16.	  Samtliga	  skruvförband	  valdes	  till	  samma	  typ	  för	  att	  underlätta	  vid	  montering.	  Kontroll	  av	  hållfasthet	  
för	  dessa	  skruvförband	  i	  pumpfundament	  skedde	  med	  laster	  enligt	  sektion	  10.3.	  

Skruvförbandens	   syfte	   i	   konstruktionen	   var	   att	   hålla	   konstruktionen	   fast	   mot	   dammens	   vägg.	   Friktion	   som	  
kunde	  minska	  tvärlaster	  i	  skruvförband	  bortsågs	  ifrån	  då	  de	  plattor	  som	  fästs	  mot	  dammväggen	  skulle	  sitta	  i	  en	  
fuktig	  miljö	   utan	   väl	   kända	   friktionskoefficienter.	  Den	   friktion	   som	  då	   skulle	   uppstå	   ansågs	   vara	   extra	   säker-‐
hetsmarginal.	  Skruvförbandens	  placeringar	  och	  benämningar	  visas	  i	  figur	  49.	  

	  
Figur	  49	  Placering	  och	  benämning	  av	  skruvförband,	  visat	  på	  symmetrimodell	  

Tvärlaster	  på	  skruvförband	  antogs,	  genom	  kraftjämvikt,	  vara	  samma	  som	  verkar	  på	  svetsförbanden	  i	  respektive	  
punkt	  från	  sektion	  10.3.	  Då	  skruvförband	  i	  samma	  infästningsplatta	  verkade	  symmetriskt	  kring	  balktvärsnittet	  
antogs	  de	  dela	  på	  de	  laster	  som	  verkade	  på	  infästningsplattorna.	  Tvärlaster	  i	  skruvförband	  beräknades	  då	  med	  
ekvation	  24-‐26.	  

	  
𝐹!" =

!!"
! !!!"

!

!
	  	   (24) 	  

	  
𝐹!" =

!!"
! !!!"

!

!
	  	   (25) 	  

	  
𝐹!" =

!!"
!!!!"

!

!
	  	  	   (26) 	  

Draglaster  antogs  även  de  med  kraftjämvikt  från  laster  på  svetsförbanden  i  sektion  10.3  och  beräknades  
med  ekvation  27-‐29.  

	   𝐹!" =
𝐹!"

2	  	   (27) 	  

	   𝐹!" =
𝐹!"

2	  	   (28) 	  

	   𝐹!" =
𝐹!"

2	  	   (29) 	  

Där	  krafter	  verkande	  tryckande	  istället	  för	  dragande	  på	  skruvförbanden	  sattes	  den	  dragande	  lasten	  till	  0.	  Detta	  
för	  att	  den	  tryckande	  lasten	  inte	  verkar	  på	  skruvförbandet	  utan	  tas	  upp	  av	  dammväggen.	  Resulterande	  tvär-‐	  
och	  draglaster	  från	  ekvation	  24-‐29	  redovisas	  i	  tabell	  22.	  
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Tabell	  22	  Laster	  som	  angriper	  analyserade	  skruvförband	  

𝑭𝐭𝟐	   𝑭𝐭𝟑	   𝑭𝐭𝟏	   𝑭𝐝𝟐	   𝑭𝐝𝟑	   𝑭𝐝𝟏	  

1909	  N	   2656	  N	   2948	  N	   0	  N	   0	  N	   298	  N	  

	  

Variabler	  för	  kontroll	  av	  HILTI	  HSAT	  M16	  skruvförbands	  hållfasthet	  vid	  laster	  från	  tabell	  22,	  presenteras	  i	  tabell	  
23.	  

Tabell	  23	  Variabler	  för	  skruvförbandshållfasthets	  kontroll	  

Teckenförklaring	  för	  beräkning	  av	  hållfasthet	  i	  skruvförband	  

Koefficient	  för	  skruvförband	  dragbelastat	  i	  sprucken	  betong	  	   𝐹!"#	   0,5	  

Praktisk	  lastförmåga	  hos	  HSAT	  M16,	  vid	  draglast,	  betongkvalité	  K25	   𝑃!	   17,8	  kN	  

Praktisk	  lastförmåga	  hos	  HSAT	  M16,	  vid	  tvärlast,	  betongkvalité	  K25	   𝑃!	   13,5	  kN	  

Reduktionsfaktor	  för	  centrumavstånd,	  för	  drag-‐	  och	  tvärlast,	  då	  avstånd	  
mellan	  skruvförband	  är	  320	  mm	  

𝑓!	   1	  

Reduktionsfaktor	   för	   kantavstånd,	   för	   draglast,	   då	   avstånd	   från	   skruv-‐
förband	  till	  kant	  av	  betong	  överskrider	  300	  mm	  

𝑓!"	   1	  

Reduktionsfaktor	   för	   kantavstånd,	   för	   tvärlast,	   då	   avstånd	   från	   skruv-‐
förband	  till	  kant	  av	  betong	  överskrider	  300	  mm	  

𝑓!"	   1	  

	  

Då	   betongkvalitén	   var	   osäker	   antogs	   betongen	   vara	   av	   sprucken	   kvalité.	   Praktisk	   lastförmåga,	   för	   drag	   och	  
tvärlaster,	   reducerades	   enligt	   ekvation	   30	   och	   31,	   till	   reducerad	   praktisk	   lastförmåga	   vid	   tvärlast,	  𝑃!  !	   samt	  
reducerad	  praktisk	  lastförmåga	  vid	  draglast,	  𝑃!  !.	  Detta	  utfördes	  för	  att	  skruvförbanden	  placeras	  med	  små	  kant-‐	  
och	  centrumavstånd	  	  (Hilti	  AB,	  2003),	  med	  värden	  från	  tabell	  23.	  

	   𝑃!  ! = 𝑃! ∙   𝐹!"# ∙   𝑓!" ∙ 𝑓!	   (30) 	  

	   𝑃!  ! = 𝑃! ∙   𝑓!" ∙ 𝑓!	   (31) 	  

För	  att	  skruvförbanden	  skulle	  anses	  säkra	  att	  använda	  krävdes	  att	  tre	  villkor	  uppfylldes	  (Hilti	  AB,	  2003).	  De	  tre	  
villkoren	  visas	  i	  ekvation	  32-‐34	  	  

	   𝐹! ≤   𝑃!  !	   (32) 	  

	   𝐹! ≤   𝑃!  !	   (33) 	   	   𝐹! ≤   𝐹!	   	  

	   𝐹!
𝑃!  !

+
𝐹!
𝑃!  !

≤   1,25	   (34) 	   	   𝐹! ≤   𝐹!	   	  

Villkor	   i	  ekvation	  32	  säger	  att	  den	  dragkraft	  som	  angriper	  skruvförbandet	   inte	   får	  överstiga	  skruvens	  reduce-‐
rade	  praktiska	  lastförmåga	  vid	  draglast.	  I	  ekvation	  33	  beskrivs	  att	  tvärlast	  på	  skruvförbandet	  inte	  fick	  överstiga	  
förbandets	   reducerade	   praktiska	   lastförmåga	   vid	   tvärlast.	   Ekvation	   34	   beskriver	   samband	   mellan	   tvär-‐	   och	  
dragkraft	  i	  skruvförbandet.	  Med	  givna	  värden	  från	  tabell	  22	  och	  tabell	  23,	  insatta	  i	  ekvation	  33-‐35	  fanns	  resul-‐
tat	  enligt	  tabell	  24.	  
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Tabell	  24	  Kontroll	  av	  hållfasthet	  i	  Hilti	  M16	  betongskruvförband	  

Skruvförband	   𝑷𝐭  𝐫	   𝑷𝐝  𝐫	   𝑭𝐝 ≤   𝑷𝐝  𝐫	   𝑭𝐭 ≤   𝑷𝐭  𝐫	   𝑭𝐝
𝑷𝐝  𝐫

+
𝑭𝐭
𝑷𝐭  𝐫

≤   𝟏,𝟐𝟓	  

Skruvförband	  
håller	  (J/N)?	  

2	  

13,5	  
kN	  

8,9	  
kN	  

Sant	  med	  sä-‐
kerhetsfaktor	  	  

-‐-‐-‐	  

Sant	  med	  sä-‐
kerhetsfaktor	  

7,1	  

Sant	  med	  säker-‐
hetsfaktor	  

8,8	  
J	  

3	  
Sant	  med	  sä-‐
kerhetsfaktor	  

-‐-‐-‐	  

Sant	  med	  sä-‐
kerhetsfaktor	  

5,1	  

Sant	  med	  säker-‐
hetsfaktor	  

6,4	  
J	  

1	  
Sant	  med	  sä-‐
kerhetsfaktor	  

29	  

Sant	  med	  sä-‐
kerhetsfaktor	  

4,6	  

Sant	  med	  säker-‐
hetsfaktor	  

5,0	  
J	  

	  

Resultat	  markerade	  med	  sträck	  i	  tabell	  23	  visar	  att	  skruvförbanden	  2	  och	  3	  inte	  påverkades	  av	  dragande	  laster.	  
Från	   resultatet	  av	  hållfasthetskontroll	   i	   tabell	   23	   följde	  att	  Hilti	  HSAT	  M16	  betongskruv,	  ansågs	   säkra	  att	   an-‐
vända	   för	   infästning	   av	   pumpfundamentet	   i	   dammväggen,	   med	   säkerhetsmarginaler	   över	   2,5	   för	   samtliga	  
skruvförband.	  
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11 Analys	  av	  risker	  vid	  tillverkning	  och	  installation	  av	  pumpfundament	  
För	  att	  utvärdera	  riskerna	  i	  designen	  av	  pumpfundamentet	  för	  Pumpstation	  1,	  vid	  tillverkning,	  användning	  och	  
installation	  utfördes	  Failure	  Mode	  Effekts	  Analysis,	   även	  kallat	   FMEA-‐analys.	  Med	  en	  FMEA	  analys	   synliggörs	  
vilka	  fel	  och	  risker	  som	  kan	  finnas	  i	  konstruktionen	  och	  vad	  konsekvenserna	  kan	  bli.	  Genom	  synliggörande	  av	  
dessa	  risker	  och	  genom	  att	  föreslå	  åtgärder	  med	  vilka	  riskerna	  kunde	  minskas,	  skulle	  kostnader	  relaterade	  till	  
fel	  under	  tillverkning	  och	  implementering	  av	  konstruktion	  kunna	  hållas	  nere	  (Forsman,	  2009b).	  

En	  FMEA-‐analys	  utförs	  genom	  att	  först	  välja	  vilket	  objekt	  som	  skall	  studeras.	  Efter	  detta	  söks	  var	  i	  objektet	  fel	  
kan	  uppstå.	  Då	  plats	   för	  eventuella	   fel	  är	   funnen	  söks	  vilka	   fel	  som	  kan	  uppstå	  där.	  Även	  konsekvenser	  samt	  
orsaker	  till	  att	  felen	  uppstår	  söks.	  Baserat	  på	  den	  i	  FMEA-‐analysen	  framtagna	  informationen,	  utförs	  sedan	  en	  
riskuppskattning.	  Riskuppskattningen	  utförs	  genom	  poängsättning	  av	  tre	  separata	  kriterier.	  Kriterie	  ett	  är	  Occu-‐
rence	  som	  graderas	  från	  1-‐10,	  i	  stigande	  ordning,	  beroende	  på	  hur	  hög	  sannolikheten	  är	  att	  felet	  skall	  inträffa.	  
Det	  andra	  kriteriet	  är	  Significance	  vilket	  graderas,	  på	  samma	  skala	  som	  Occurance,	  av	  hur	  allvarliga	  följderna	  av	  
felet	  blir	  för	  användaren.	  Betyg	  9-‐10	  betyder	  att	  fel	  kan	  leda	  till	  personskada.	  Det	  tredje	  kriteriet	  är	  Detection,	  
vilket	  graderas	   från	  1-‐10	  efter	  hur	   troligt	  det	  är	  att	   felet	  upptäcks	   i	   tid.	  10	  betyder	  att	  det	  är	  praktiskt	   taget	  
omöjligt	  att	  hitta	  felet	   innan	  det	  uppstår	  och	  en	  1:a	   i	  betyg	  betyder	  att	   felet	  är	   lätt	  att	  upptäcka	   i	   tid.	  De	  tre	  
kriterierna	  multipliceras	  sedan	  för	  att	  få	  ett	  risknummer.	  Risknumret	  ger	  en	  fingervisning	  om	  hur	  akut	  det	  är	  att	  
preventiva	  åtgärder	  sätts	  in	  för	  att	  förhindra	  att	  felet	  uppstår	  (Forsman,	  2009b).	  	  

Risknummer,	  även	  kallat	  RN,	  tolkas	  enligt	  tabell	  25.	  	  

Tabell	  25	  Betydelse	  av	  erhållet	  risknummer	  

Risknummer	   Betydelse	  

1-‐20	   Låg	  risk,	  troligen	  behövs	  ingen	  åtgärd.	  

20-‐50	   Justering	  och	  ny	  bedömning	  kan	  vara	  berättigad.	  

50-‐125	   Försök	  åtgärda	  problemen.	  

125-‐1000	   Ej	  acceptabel	  konstruktion,	  omarbeta	  säkerheten.	  

	  

FMEA-‐analys	  av	  tillverkning,	  installation	  samt	  tillverkning	  av	  pumpfundament	  för	  installation	  vid	  Pumpstation	  1	  
redovisas	  i	  tabell	  25.	  
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Tabell	  26	  FMEA-‐analys	  av	  pumpfundamentskonstruktion	  

	  

Då	  RN	  i	  tabell	  26	  jämfördes	  med	  referensvärden	  från	  tabell	  26	  upptäcktes	  att	  flera	  faktorer	  behövde	  utvecklas,	  
av	  säkerhetsskäl.	  

När	  balkars	  hållfasthet	  bedömdes	  i	  FMEA-‐analysen	  fick	  de	  ett	  lågt	  risknummer,	  se	  tabell	  26.	  Skäl	  till	  detta	  var	  
att	  kontroll	  med	  FE-‐analys	  ansågs	  vara	  tillräckligt	  god	  för	  att	  balkarnas	  hållfasthet	  skulle	  anses	  säker.	  Dock	  bör	  
balkarna	  regelbundet	  kontrolleras	  visuellt	  efter	  sprickor	  och	  deformationer,	  för	  att	  eventuella	  skador	  på	  balk-‐
konstruktionen	  skall	  upptäckas	  och	  kunna	  åtgärdas	   innan	   risk	   för	  person-‐	  och	  materialskada	  uppstår.	  För	  att	  
undvika	  överskridning	  av	  maximal	  belastning	  vid	  användandet	  av	  pumpfundament,	  bör	  tydliga	  säkerhetsföre-‐
skrifter	  installeras	  i	  anknytning	  till	  pumpfundamentet,	  väl	  synliga	  på	  skylt.	  

För	   att	   minska	   risken	   att	   skruvförbanden	   släpper	   från	   betongväggen	   vid	   infästning	   rekommenderas	   att	   be-‐
tongen	  noga	  kontrolleras	  och	  om	  så	  krävs	   repareras	   innan	  pumpfundament	  monteras	  på	  plats.	  Monteringen	  
bör	  även	  ske	  av	  personal	  med	  vana	   från	   infästning	  av	  betongexpandrar.	  Det	  bör	  även	  utföras	  med	  moment-‐
nyckel,	  för	  att	  korrekt	  åtdragningsmoment	  skall	  kunna	  appliceras	  vid	  montering.	  	  

Risknummer	  för	  svetsfogar	  fanns	  ej	  inom	  acceptabelt	  intervall,	  se	  tabeller	  25	  och	  26.	  Skäl	  till	  detta	  var	  att	  de-‐
fekter	  i	  svetsfogar	  är	  svåra	  att	  upptäcka	  (Johansson,	  2009).	  För	  att	  sänka	  risken	  i	  applicerande	  av	  svetsfogarna	  
rekommenderas	   att	   svetsen	   endast	   får	   läggas	   av	   certifierad	   personal,	   även	   god	   säkerhetsmarginal	   av	   svets-‐
tjocklek	  bör	  användas,	  där	  materialtjockleken	  tillåter,	  se	  sektion	  10.3.	  Både	  visuella	  samt	  belastade	  kontroller	  
bör	  utföras	  av	  svetsförband	   innan	  konstruktionen	  monteras	  på	  plats	  vid	  dammkanten.	  Om	  nämnda	  åtgärder	  
utförs	  ansågs	  både	  Occurance	  och	  Detection	  för	  svetsfogar,	  se	  tabell	  26,	  sänkas	  till	  ettor.	  Av	  detta	  skäl	  skulle	  
svetsfogar,	  då	  rekommenderade	  åtgärder	  tagits,	  anses	  vara	  säkra	  för	  användning,	  med	  RN	  under	  20.	  

Gallerdurken	  och	  säkerhetsräcket	  berörs	  inte	  av	  hög	  risk	  för	  att	  fel	  skall	  uppstå	  och	  därmed	  leda	  till	  allvarliga	  
konsekvenser.	   Dock	   ansågs	   att	   installation	   av	   gallerdurk	   samt	   säkerhetsräcke	   bör	   skötas	   noga	   och	   enligt	   in-‐
struktion	  från	   leverantörer.	  Även	  att	  på	  säkerhetsföreskrifter	   i	  anslutning	  till	  pumpfundamentet	  tydligt	  skriva	  
”varning	  för	  halt	  underlag”	  rekommenderas,	  för	  att	  minska	  risk	  för	  personskada.	  
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12 Presentation	  av	  rekommenderat	  lösningskoncept	  	  
För	  att	  lösa	  problemet	  med	  kostsamma	  reparationer	  av	  pumpar	  hos	  Cementa	  AB	  i	  Skövde	  rekommenderades	  
att	   nya	   pumpar	   skulle	   köpas	   in	   efter	   riktlinjer	   i	   sektion	   12.1.	   Vid	   nyinköp	   av	   pumpar	   rekommenderades	   att	  
Cementa	   bygger	   ett	   permanent	   pumpfundament	   till	   Pumpstation	   1.	   Ritning	   för	   pumpfundament	   och	   anvis-‐
ningar	  för	  tillverkning	  och	  montering	  lämnas	  i	  sektion	  12.2.	  

12.1 Pumpar	  

För	  nyinköp	  av	  pumpar	  rekommenderas	  att,	  Cementa	  AB	  i	  Skövde,	  följer	  de	  riktlinjer	  som	  ges	  i	  tabell	  27.	  	  

Tabell	  27	  Krav	  för	  nyinköp	  av	  pumpar	  till	  Cementas	  vattenavrinningssystem	  

Vikt	   Riktlinjer	  

1	   Pumpar	  skall	  vara	  torruppställda	  med	  möjlighet	  för	  insug	  1-‐3	  meter	  under	  pumpen.	  

2	   Pumpar	  får	  inte	  avge	  gifter,	  vilka	  kan	  vara	  skadliga	  för	  personer	  eller	  miljö,	  under	  drift.	  

3	   Pumparna	  måste	  kunna	  leverera	  ett	  volymflöde	  av	  180	  L/s	  i	  rörsystem	  vid	  Pumpstation	  1	  samt	  210	  L/s	  
i	  var	  rörsystem	  vid	  Pumpstation	  2.	  	  För	  relevanta	  dimensioner	  av	  rörsystem	  och	  insug,	  se	  figur	  9.	  

4	   Driftsintervall	  skall	  gå	  att	  programmera	  och	  Cementas	  egen	  personal	  skall	  kunna	  modifiera	  dessa	  
efter	  önskan.	  Nya	  pumpar	  önskas	  även	  kunna	  bidra	  till	  minskad	  elförbrukning	  i	  vattenavrinningssy-‐
stemet.	  

5	   Elmotor	  till	  pumpar	  skall	  vara	  av	  energiklass	  IE3.	  En	  pump	  får	  inte	  heller	  överskrida	  ett	  effektbehov	  av	  
60	  kW	  vid	  Pumpstation	  2	  och	  40	  kW	  vid	  Pumpstation	  1,	  på	  aktuella	  rörsystem.	  

6	   Pumpar	  skall	  klara	  att	  stå	  ute	  i	  en	  fuktig	  miljö	  året	  om	  utan	  att	  ta	  allvarlig	  skada.	  Pumparnas	  drift	  ska	  
inte	  påverkas	  av	  att	  vattendrag	  får	  ett	  frostlager	  under	  vintertid.	  Omrörare	  bör	  monteras	  i	  anslutning	  
till	  pumpar	  för	  att	  underlätta	  start	  vid	  frost.	  

7	   Underhåll	  skall	  kunna	  vara	  enkelt,	  snabbt	  och	  säkert	  för	  Cementas	  underhållspersonal	  att	  utföra	  på	  
pumparna.	  

8	   Samma	  typ	  av	  pump	  skall	  kunna	  monteras	  och	  användas	  på	  både	  Pumpstation	  1	  och	  2.	  

9	   Nya	  pumpar	  skall	  ha	  god	  verkningsgrad	  på	  de	  rörsystem,	  vilka	  de	  skall	  placeras	  på	  vid	  Pumpstation	  1	  
och	  2.	  

10	   Pumpars	  utformning	  skall	  tillåta	  enkel	  montering	  för	  installation	  och	  enkel	  demontering	  utifall	  att	  
reparationer	  krävs.	  

11	   Pumpars	  inköpskostnad	  skall	  vara	  låg.	  

12	   God	  support	  bör	  kunna	  ges	  från	  pumpleverantören	  på	  pumpar.	  

13	   Pumparna	  skall	  kunna	  pumpa,	  utan	  att	  ta	  skada,	  partiklar	  av	  storlek	  en	  kubikcentimeter	  vilka	  kan	  
finnas	  i	  pumpmediet.	  

14	   Transportsträckor	  i	  samband	  med	  nyinköp	  och	  eventuella	  behov	  av	  verkstad	  skall	  vara	  minimala.	  	  

	  

Riktlinjer	  1-‐4	  var	  krav	  som	  måste	  uppfyllas	  av	  nyinköpta	  pumpar	   för	  att	  de	  ska	  kunna	  klara	  av	  att	  utföra	  det	  
arbete	   som	  krävdes	   i	  pumpsystemen.	  Riktlinjer	  5-‐11	  var	  önskemål	   som	  måste	  vara	  uppfyllda	   för	  att	  nyinköp	  
skulle	   vara	   aktuellt	   och	   befogat	   ur	   ett	   ekonomiskt	   perspektiv.	   	   Riktlinjer	   12-‐14	   var	   önskemål	   vilka	   i	   fallande	  
ordning	  bör	  beaktas	  vid	  nyinköp	  av	  pump,	  då	  riktlinjer	  1-‐11	  var	  tagna	  hänsyn	  till.	  Dessa	  riktlinjer	  rekommende-‐
ras	  att	  Cementa	  använder	  vid	  offertbegäran	  från	  pumpleverantör,	  vid	  nyinköp	  av	  pumpar.	  

Vid	  Pumpstation	  1	  var	  tanken	  att	  en	  pump	  skulle	  placeras	  på	  pumpfundament	  utomhus,	  varvid	  extra	  regnskydd	  
bör	  köpas	  till,	  för	  att	  noga	  skydda	  motor	  från	  regn.	  
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Vid	  Pumpstation	  2	  var	  tanken	  att	  två	  pumpar	  skulle	  placeras	  i	  pumphus	  på	  individuella,	  existerande,	  rörsystem.	  
En	  pump	  bör	  vara	  huvudpump	  och	  den	  andra	  bör	  finnas	  för	  att	  ge	  redundans	  till	  systemet.	  Den	  andra	  pumpen	  
skulle	  även	  kunna	  arbeta	  då	  ovanliga	  vattenmängder	  uppstår	  och	  behöver	  pumpas	  bort.	  

Driftsintervall	  bör	  ställas	  in	  i	  samarbete	  med	  pumpleverantör	  och	  kunskap	  om	  förändring	  i	  driftsvillkor	  bör	  ges	  
till	  Cementas	  underhållspersonal	  vid	  nyinköp	  av	  pumpar.	  	  

12.2 Pumpfundament	  

Till	  placering	  av	  pumpar	  vid	  Pumpstation	  2	  skulle	  redan	  existerande	  pumphus	  med	  pumpgrop	  användas,	  enligt	  
avgränsningar	  i	  sektion	  2.2,	  se	  figur	  50.	  

	  
Figur	  50	  Pumpfundament	  vid	  Pumpstation	  2	  med	  två	  torruppställda	  pumpar	  placerade	  

Två	  torruppställda	  pumpar,	  inköpta	  enligt	  instruktioner	  från	  sektion	  12.1,	  var	  tänkta	  att	  placeras	  ovanpå	  golvet	  
i	  pumphuset	  där	  de	  hade	  goda	  anslutningsmöjligheter	  både	  till	  rörsystem	  samt	  ström.	  Hål	  för	  insugsrör	  skulle	  
skäras	  upp	  i	  gallerdurksgolvet	  för	  att	  enkel	  åtkomst	  till	  insug	  skulle	  kunna	  ges	  via	  service	  plattform	  under	  gol-‐
vet,	  varifrån	  insuget	  kan	  rensas	  från	  eventuellt	  skräp	  som	  kan	  störa	  driften.	  

12.2.1 Pumpfundament	  placerat	  vid	  Pumpstation	  1	  

Samtliga	  komponenter	  i	  pumpfundamentet	  bör	  sammanfogas	  med	  kälsvetsar	  där	  balkarnas	  kontaktytor	  möts.	  
Svetsförband	  bör	  endast	  läggas	  av	  certifierad	  svetspersonal.	  Svetsförband	  bör	  kontrolleras	  noggrant	  för	  synliga	  
defekter.	  Genom	  att	  anlägga	  balkar	  med	  laster	  motsvarande	  pump	  och	  två	  underhållstekniker	  efter	  samman-‐
fogning	  med	  svetsförband,	  skulle	  hållfastheten	  i	  balkar	  och	  svetsförband	  kontrolleras,	   innan	  pumpfundament	  
monteras	   på	   plats.	   Efter	   sammanfogning	  med	   svetsförband	   skulle	   pumpfundamentet	   zinksprutas	   för	   att	   bli	  
korrosionståligt.	  Det	  är	  viktigt	  att	  zinksprutning	  sker	  först	  efter	  att	  fundamentet	  är	  färdigbyggt	  för	  att	  korros-‐
ionsskyddet	  skall	  fungera.	  Detta	  för	  att	  små	  skador	  i	  zinkbeläggningen	  kan	  leda	  till	  att	  korrosion	  skadar	  pump-‐
fundamentet	   (Ullman,	  2003).	  Ritning	  över	  pumpfundamentet	   samt	   redovisning	  av	  krävt	  material	   visas	   i	   figur	  
51.	  
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Figur	  51	  Ritning	  över	  beräknat	  pumpfundament	  

Balkar	   numrerade	  med	   1	   i	   figur	   51	   bör	   bearbetas	   genom	   skärning,	   för	   att	   ändarna	   skall	   passa	   in	   i	   sidan	   på	  
IPE100-‐balkarna.	  Krävt	  materiel	  utöver	  skruv-‐	  och	  svetsförband	  redovisas	   i	  tabell	   i	  ritning,	  se	  figur	  51.	  Funda-‐
mentet	  var	  anpassat	  för	  att	  kunna	  göra	   lättare	  renovering	  av	  motorn	  utan	  att	  servicepersonal	  skulle	   lida	  stor	  
risk	  att	   falla	  ner	   i	  vattnet,	  genom	  500	  mm	  fritt	  utrymme	  runt	  om	  en	  centralt	  placerad	  pump.	  Konstruktionen	  
var	  beräknad	  till	  att	  två	  individer	  med	  en	  vikt	  på	  120	  kg	  vardera,	  inklusive	  verktyg,	  skulle	  kunna	  stå	  samtidigt	  på	  
fundamentet	   utan	   att	   riskera	   personskada.	   Till	   infästning	   i	   dammväggen	  bör	  HILTI	  HAST	  M16	  betongskruvar	  
användas.	  Dessa	  bör	  vara	   förzinkade	   för	  att	  undvika	  att	  de	  angrips	  av	  korrosion	  som	  därifrån	  kan	  spridas	   till	  
resten	  av	  pumpfundamentet.	  Montering	  av	  skruvförband	  bör	  ske	  med	  momentnyckel	  enligt,	   till	   skruvförban-‐
den	  medföljande,	  monteringsanvisningar.	  

Det	   ansågs	   att	   för	   att	   pumpfundamentet	   skulle	   kunna	   anses	   vara	   säkert	   borde	   varningsskylt	   enligt	   figur	   52	  
monteras	  i	  anslutning	  till	  pumpfundamentet.	  

	  
Figur	  52	  Varningsskylt	  för	  att	  minska	  risk	  för	  personskada	  vid	  beträdande	  av	  pumpfundament	  

Gallerdurk	  samt	  säkerhetsräcke	  bör	   inköpas	   från	   leverantörer,	   för	  montering	  på	  pumpfundament.	  Säkerhets-‐
räcke	  bör	  vara	  möjligt	  att	  knäppa	  fast	  längs	  balkkonturerna	  för	  att	  underlätta	  installation.	  Vid	  inköp	  av	  galler-‐



Högskolan	  i	  Skövde	   	  Beräkning	  av	  pumpkapacitet	  samt	  konstruktion	  av	  pumpfundament	  
Institutionen	  för	  teknik	  och	  samhälle	  

Beijer,	  Lindholm	   71	  

durk	  bör	   laster	  från	  två	  personer	  med	  säkerhetsfaktor	  av	  2,5	  begäras	  som	  minsta	  hållfasthetskrav.	  Skiss	  över	  
pumpfundament	  samt	  installerad	  torruppställd	  pump	  vid	  Pumpstation	  1	  visas	  i	  figur	  53.	  

	  
Figur	  53	  Skiss	  av	  Lösningskoncept	  för	  pumpfundament	  vid	  Pumpstation	  1	  
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13 Slutsatser	  
Skäl	  till	  att	  de	  länspumpar	  Cementa	  använde	  gick	  sönder	  berodde	  på	  att	  service	  inte	  utfördes	  på	  dem.	  Dessu-‐
tom	  fanns	  bristande	  kunskaper	  och	  svårigheter	  kring	  att	  utföra	  underhåll	  på	  pumparna.	  För	  att	   lösa	  detta	  re-‐
kommenderades	  Cementa	  att	  ta	  in	  offerter	  på	  nya	  torruppställda	  pumpar.	  Genom	  att	  använda	  riktlinjer	  i	  tabell	  
27	  vid	  nyinköp	  av	  pumpar	   till	  Cementa	  AB	   i	  Skövde,	  ansågs	  goda	   förutsättningar	   för	  en	   lång	  och	  ekonomiskt	  
livslängd	  möjlig	  att	  erhålla,	  med	  en	  återbetalningstid	  av	  maximalt	  två	  år,	  beroende	  på	  om	  driftskostnader	  gick	  
att	  sänka	  ytterligare.	  Om	  service	  dessutom	  genomförs	  enligt	  de	  nya	  pumparnas	  servicehandbok	  ansågs	  pum-‐
parna	   få	   en	   längre	   och	  mindre	   kostsam	   livslängd.	   Vid	   tillverkning	   av	   det	   pumpfundament	   som	   konstruerats	  
under	  projektet	  bör	  givna	  tillverknings-‐,	  monterings-‐	  och	  användningsinstruktioner	  enligt	  sektion	  12.2.1	  följas.	  
Om	  dessa	   riktlinjer	   följs	   ansågs	  pumpfundamentet	   erhålla	   lång	   livslängd	   samt	   vara	   korrosionsbeständigt	   och	  
säkert	  för	  användning	  av	  två	  underhållstekniker.	  	  

13.1 Diskussion	  

Ett	   alternativ	   för	   att	   förbättra	   vattenavrinningssituationen	   var	   att	   installera	   givare	   på	   pumpar.	   Dessa	   skulle	  
varna	  när	  första	  säkringen	  gett	  vika,	  så	  att	  service	  kunde	  utföras	  innan	  pumparnas	  elmotorer	  blev	  utsatta	  för	  
vatten.	  Dock	  var	  nackdelen	  med	  den	  lösningen	  i	  detta	  projekt	  att	  underhåll	  fortfarande	  skulle	  blir	  tidskrävande	  
då	  de	  dränkta	  pumparna	  var	  tvungna	  att	  flyttas	  för	  att	  service	  skulle	  kunna	  utföras	  på	  dem	  och	  underhåll	  skulle	  
behöva	  utföras	  flera	  gånger	  per	  år.	  	  

Det	  konstaterades	  kring	  pumpfundamentets	   fästelement	  att	  expandrarna,	  med	  kontaktyta	   in	  mot	  dammkan-‐
ten	  ovanför	  vattenytan,	  var	  minst	  utsatta	  ur	  belastningssynpunkt.	  En	  möjlig	  vidare	  utveckling	  av	  pumpfunda-‐
mentet	  kunde	  vara	  att	  byta	  ut	  dessa	  åtta	  expandrar	  mot	  fyra	  expandrar,	  placerade	  ovanpå	  dammkanten	  300	  
mm	  bakom	  de	   andra	   expandrarna	   som	   skulle	   placeras	   ovanpå	   dammkanten.	   Detta	   skulle	   dock	   kräva	   att	   de	  
horisontella	  IPE100-‐balkarna	  skulle	  behöva	  förlängas	  med	  300	  mm.	  Detta	  skulle	  ändå	  leda	  till	  minskad	  använd-‐
ning	  av	  material	  då	  mindre	  infästningsplattor	  och	  kortare	  vertikala	  balkar,	  skulle	  behöva	  användas.	  Detta	  skulle	  
även	   förenkla	  montering	  genom	  att	   expandrar	  endast	  monteras	  ovan	  dammkanten.	  Om	  detta	   skulle	  utföras	  
skulle	  däremot	  nya	  studier	  av	  hållfasthet	  i	  pumpfundamentet	  behöva	  utföras	  med	  hänsyn	  till	  betongexpandrar	  
och	  balkar.	  

Under	   examensarbetets	   gång	   har	   kunskap	   om	   pumpars	   funktion,	   drift	   och	   inköpsmöjligheter	   sökts.	   För	   att	  
kunna	  lämna	  ytterligare	  rekommendationer	  om	  vilka	  pumphjul	  och	  precisa	  utformningar	  av	  pumpar	  som	  skulle	  
kunna	  ge	  högst	  verkningsgrad,	  skulle	  mer	  kunskap	  på	  detta	  område	  behövt	  sökas.	  Detta	  är	  enkelt	  för	  pumple-‐
verantörer	   att	   ta	   fram.	   Även	   kunskap	   om	   stålbyggnadskonstruktioner	   har	   fått	   sökas,	   från	   Boverket,	   för	   att	  
kunna	  skapa	  ett	  pumpfundament	  av	  stålbalkar.	  För	  att	  kontrollera	  hållfasthet	  och	  dimensionera	  pumpfunda-‐
mentet	  användes	  FE-‐analyser	  kombinerat	  med	  analytiska	  beräkningar	  av	  hållfasthet	  i	  skruvförband,	  svetsar	  och	  
bucklingsrisk.	  Till	  FE-‐analyser	  utnyttjades	  solidmodeller	  för	  att	  finna	  spänningar	  i	  balkar	  och	  infästningsplattor	  
till	   följd	  av	  osymmetriska	  balktvärsnitt.	  För	  att	   finna	  spänningar	  som	  verkade	  på	  svetsförband	  samt	  skruvför-‐
band	   utfördes	   FE-‐analys	  med	   balkelement.	   Då	   FE-‐analyser	   konvergerade	   väl	   och	   höga	   säkerhetsfaktorer	   an-‐
vänts,	  ansågs	  dessa	  visa	  att	  pumpfundamentet	  kunde	  användas	  med	  säkerhet,	  om	  de	  rekommendationer	  som	  
lämnats	  utav	  detta	  projekt	   följs.	  Dock	  rekommenderades	  att	  hänsyn	  skulle	   tas	   till	  att	  beräkningar	  endast	  var	  
teoretiska	   och	   att	  material	   i	   verkligheten	   inte	   alltid	   har	   ett	   isotropt	   och	   homogent	   beteende.	   Av	   detta	   skäl	  
ansågs	   det	   vara	   av	   hög	   vikt	   att	   Cementa	   innan	   installation	   av	   pumpfundamentet	   noga	   provlastade	   det	  med	  
laster	  motsvarande	  två	  underhållstekniker	  och	  vikten	  av	  en	  pump,	  med	  säkerhetsräcken	  och	  gallerdurk	  instal-‐
lerad.	  Provlastning	  rekommenderades	  att	  utföra	  utan	  risk	  för	  skada	  av	  människor	  eller	  kostsam	  utrustning.	  

Krafter	  i	  svetsförband	  och	  skruvförband,	  samt	  kontroll	  av	  risk	  för	  buckling,	  kunde	  kontrollerats	  i	  samma	  solid-‐
modell	   som	   spänningar	   i	   balkar	  och	   infästningsplattor	   kontrollerades	  med.	  Dock	  hade	  det	   krävts	  mer	   tid	   att	  
införskaffa	  kunskap	  för	  att	  kunna	  utföra	  kontrollen	  med	  säkerhet,	  varvid	  de	  analytiska	  beräkningsmetoder	  som	  
användes	  ansågs	  vara	  mest	  tidseffektiva	  för	  detta	  projekt.	  Även	  att	  kontrollera	  hållfasthet	  i	  svetsförband	  med	  
FE-‐analys	  ansågs	  möjligt,	  dock	  ansågs	  detta	  kräva	  djupare	  kunskap	  om	  svetsars	  materialegenskaper.	  

Metoder	  för	  problemlösning	  har	  under	  examensarbetet	  fungerat	  väl	  för	  att	  finna	  en	  lösning	  vilken	  beställaren,	  
Cementa,	   kunde	  vara	  benägna	  att	   använda.	  Metoderna	  har	  dock	   visats	   vara	   tidskrävande	  och	   från	  detta	   tas	  
lärdom	  att	  för	  framtida	  projekt	  skall	  problemlösning	  ske	  mer	  dynamiskt.	  Samråd	  angående	  lösningsförslag	  med	  
beställaren	  bör	  ske	  endast	  enligt	  ett	  upprättat	  schema	  då	  kontinuerlig	  kontakt	  är	  tidskrävande	  och	  inte	  alltid	  en	  
styrka	  för	  projektet.	  Lärdom	  tas	  även	  från	  projektets	  överskridna	  tidsramar	  att	  varje	  moment	  är	  tidskrävande	  i	  
både	  utförande	  och	  rapportering.	  	  
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13.1.1 Avstämning	  mot	  uppsatta	  mål	  

Mål	  ett	  var	  att	  finna	  anledning	  till	  varför	  pumpar	  gick	  sönder.	  Orsak	  konstaterades	  vara	  att	  service	  av	  pumpar-‐
na	  inte	  utfördes	  i	  tid.	  Även	  grundorsaker	  till	  detta	  problem	  söktes	  och	  hittades,	  varvid	  mål	  ett	  ansågs	  vara	  upp-‐
nått.	  Grundorsaker	  fanns	  till	  att	  kunskap	  om	  hur	  service	  skulle	  utföras	  och	  med	  vilken	  frekvens	  saknades.	  Även	  
att	  pumparna	  satt	  nedsänkta	  i	  vatten,	  att	  pumparna	  var	  svåra	  att	  nå	  och	  att	  mycket	  arbete	  krävdes	  för	  att	  för-‐
flytta	  pumparna	  till	  en	  plats	  där	  service	  var	  möjlig	  att	  utföra,	  fanns	  som	  grundorsaker	  till	  varför	  pumparna	  gick	  
sönder	  med	   jämna	  mellanrum.	  För	  att	   ytterligare	   skapa	  mer	   säkerhet	   i	   grundorsakerna	  kunde	   fler	   intervjuer	  
och	  samtal	  ha	  utförts	  med	  underhållsavdelningen	  på	  Cementa	  i	  Skövde.	  Även	  studier	  av	  de	  havererade	  pum-‐
parna,	   för	   att	   erhålla	   en	   tydligare	   visuell	   bild	   av	   hur	   pumparna	   gått	   sönder,	   kunde	   ha	   bidragit	   till	   att	   ge	   en	  
känsla	  för	  problemet.	  Det	  företag	  som	  skött	  reparation	  av	  pumparna	  var	  säkra	  på	  att	  felet	  varit	  att	  tätningarna	  
gett	  vika.	  Av	  detta	  skäl	  ansågs	  att	  extra	  studier,	  för	  att	  validera	  orsaker	  till	  pumpars	  haveri	  inte	  krävdes.	  

Mål	   två	   var	   att	   finna	  pumparnas	  maximala	   volymflödeskapacitet.	   Verktyg	   för	   att	   utföra	  mätningar	   för	   att	   få	  
exakt	  värde	  på	  volymflödeskapacitet	  saknades,	  vilket	   ledde	  till	  att	  volymflödeskapaciteten	  beräknades	  teore-‐
tiskt,	  se	  sektion	  6.6.	  För	  en	  mer	  korrekt	  bild	  av	  den	  volymflödeskapacitet	  Cementas	  länspumpar	  kunde	  leverera	  
hade	  mätningar	  av	  tryck,	  i	  de	  rör	  som	  vattnet	  transporterades	  i,	  kunnat	  utföras.	  Utrustning	  saknades	  för	  såd-‐
ana	  mätningar	  inom	  ramen	  för	  detta	  projekt,	  varvid	  teoretiska	  beräkningar	  ansågs	  vara	  av	  tillräcklig	  korrekthet	  
för	  syftet	  att	  få	  ett	  referensvärde	  att	  söka	  nyinköp	  av	  pumpar	  efter.	  	  

Mål	  tre	  var	  att	  minska	  Cementas	  kostnader	  relaterade	  till	  drift	  och	  underhåll	  av	  deras	  vattenavrinningssystem.	  
Om	  mål	  tre	  har	  uppfyllts	  gick	  inte	  att	  mäta	  med	  säkerhet	  innan	  lösningskonceptet	  har	  tagits	  i	  drift.	  Målet	  an-‐
sågs	  dock	  vara	  teoretiskt	  uppfyllt	  då	  föreslagen	  lösning,	  enligt	  sektion	  12	  Presentation	  av	  lösningskoncept,	  inte	  
skulle	  kräva	  renovering	  av	  pumpmotorer	  3-‐4	  gånger	  per	  år.	  Även	  att	  föreslagen	  lösning	  skulle	  leda	  till	  att	  ser-‐
vice	   inte	   skulle	   vara	   tidskrävande	   att	   utföra	   ansåg	   kunna	   bidra	   till	   sänkt	   kostnad	   för	   underhåll.	   Dock	   ansågs	  
målet	  endast	  vara	  delvis	  uppnått,	  huruvida	  målet	  uppfylls	  helt	  går	  endast	  att	   veta	  om	  Cementa	   följer	  de	   re-‐
kommendationer	   som	   lagts	   fram	   i	   denna	   rapport.	   Föreslagen	   lösning	   ansågs	   leda	   till	   minskade	   kostnader	  
gentemot	  de	  kostnader	   som	   fanns	   för	   reparation	  och	  underhåll	   av	  dåvarande	  vattenavrinningssystem	  bestå-‐
ende	  av	  dränkta	  länspumpar,	  baserat	  på	  investeringskalkyl,	  se	  sektion	  7.3.	  Pumpleverantörer	  ansåg	  att	  det	  var	  
möjligt	   att	  nya	  pumpar	   kunde	  minska	  elbehovet	  hos	   vattenavrinningssystemet.	  Dock	   räknas	  detta	   inte	   in	   till	  
den	  investeringskalkylen	  då	  det	  var	  osäkert.	  Dock	  var	  de	  säkra	  på	  att	  driftskostnader	  från	  el	  behov	  inte	  skulle	  
öka.	  

Mål	  fyra	  syftade	  till	  att	  utveckla	  en	  konstruktion,	  vilken	  kunde	  hjälpa	  till	  att	  lösa	  Cementas	  pumpproblematik.	  
Konstruktionen	  skulle	  vara	  möjlig	  att	   tillverka	  vid	  projektets	  avslut.	  Konstruktionen	  skulle	  vara	  säker	  och	   inte	  
innebära	   fara	   för	  personal.	  Målet	  ansågs	  uppfyllt	  enligt	  de	  krav	   för	  vad	  en	  konstruktion	   skulle	   innefatta	   från	  
sektion	  1.3.	  Konstruktionen	  redovisas	  i	  sektion	  12.	  Nackdel	  med	  konstruktionen	  var	  att	  den	  krävde	  nyinköp	  och	  
nytillverkning.	  Dock	   var	   fördelen	   att	   den	  ansågs	   kunna	   leda	   till	  mindre	  utgifter	   för	   underhåll	   av	   vattenavrin-‐
ningssystemet,	  vilket	  på	  sikt	  skulle	  leda	  till	  besparingar.	  

Genom	  att	  i	  examensarbetet	  strävat	  efter	  att	  använda	  minsta	  möjliga	  mängd	  material,	  transporter	  och	  energi	  
ansågs	  mål	  fem,	  att	  miljöns	  välmående	  skulle	  finnas	  i	  åtanke	  under	  utveckling	  av	  en	  lösning,	  vara	  uppfyllt.	  Även	  
att	  förzinka	  pumpfundamentet,	  för	  placering	  vid	  Pumpstation	  1,	  ansågs	  vara	  bra	  ur	  miljösynpunkt	  gentemot	  att	  
tillverka	  i	  rostfritt	  stål	  (Widman,	  2011).	  Att	  minimera	  materialanvändningen	  ansågs	  vara	  delvis	  uppfyllt	  genom	  
projektet.	  Pumpfundamentet	  har	  konstruerats	  med	  minsta	  möjliga	  balkmaterial,	  utifrån	  valda	  säkerhetsmargi-‐
naler	   för	   standardbalkar	  och	  vald	  pumpfundamentsgeometri.	  Möjliga	  åtgärder	   för	  materialeffektivisering	  an-‐
togs	   vara	   förbättrad	   placering	   av	   balkar	   samt	  minimering	   av	   expandrar	   och	   infästningsplattor.	   Dock	   ansågs	  
detta	  vara	  för	  kostnadskrävande	  jämfört	  med	  antalet	  konstruktioner	  som	  rekommenderades	  att	  tillverka.	  	  

13.1.2 Förslag	  till	  vidare	  utveckling	  

För	  att	  Cementa	  skulle	  kunna	  sänka	  vattenavrinningskostnaden	  för	  fabriken	  ytterligare	  rekommenderades	  att	  
under	  minst	  ett	  år	  noggrant	  dokumentera	  behovet	  av	  vattenavrinning	  på	  området.	  Detta	  för	  att	  mer	  noggrant	  
kunna	  optimera	  pumpkapaciteten	   inom	  vattenavrinningssystemet	   i	   framtiden,	  då	  volymflödet	  varierade	  kraf-‐
tigt	  beroende	  på	  brottets	  storlek	  samt	  årstid.	  

Som	  vidare	  arbete	  på	  området	  rekommenderades	  att	  Cementa	  tar	  in	  offerter	  på	  pumpar,	  enligt	  sektion	  12.1.	  
Då	  offerter	  tagits	  in	  från	  leverantörer	  rekommenderas	  Cementa	  att	  be	  den	  leverantör,	  vilken	  bäst	  uppfyller	  de	  
givna	   riktlinjer,	   att	   utföra	   kontrollmätningar	   på	   Cementas	   pumpsystem.	   I	   kontrollmätningarna	   bör	   tryck	   i	  
pumpsystem	  mätas	  för	  att	  säkerställa	  pumparnas	  faktiska	  volymflöde	  samt	  verkningsgrad	  mer	  noggrant.	  Detta	  
för	  att	  få	  ett	  mer	  exakt	  mottryck	  att	  dimensionera	  pumphjul	  och	  pumpmotoreffekt	  mot,	  för	  att	  undvika	  onö-‐
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digt	  minskad	  verkningsgrad.	  Vidare	  arbete	  som	  krävdes	  för	  att	  Cementa	  skulle	  kunna	  implementera	   lösnings-‐
koncept	   från	   detta	   examensarbete	   var	   att	   köpa	   in	   material	   för	   tillverkning	   av	   pumpfundament.	   Förslagsvis	  
utförs	   detta	   av	   leverantörer	   i	   närheten	   av	   Cementas	   anläggning	   i	   Skövde,	   för	   att	  minimera	   transporter	   och	  
transportkostnader.	   Förslag	   lämnas	   även	   att	   på	   övriga	   dränkbara	   pumpar	   på	   området,	   vilka	   användes	   som	  
portabla	  pumpanordningar	  vid	  kalkbrottet,	   installera	  givare	  som	  meddelar	  när	  de	  behöver	  servas	  för	  att	  und-‐
vika	   kostsamma	   reparationer.	   Då	   vattenavrinningsbehovet	   är	   kartlagt	   föreslås	   kontroll	   av	   hur	   dessa	   pumpar	  
svarar	  mot	  det	  funna	  volymflödesbehovet.	  

Pumpfundamentet	  har	  ej	  dimensionerats	   för	   vibrationer	  eller	   större	  antal	  underhållstekniker	  med	  osymmet-‐
riska	  placeringar	  på	  pumpfundamentet.	  Valet	  att	   inte	  dimensionera	  mot	  vibrationer	  grundades	   i	   samtal	  med	  
pumpleverantörer	  som	  ansåg	  att	  detta	  inte	  vara	  nödvändigt	  vid	  pumpfundament	  de	  tillverkat	  till	  pumpar	  i,	  för	  
projektet	   aktuella	   storlekar.	   Då	   pumpleverantörer	   har	   vana	   på	   området	   ansågs	   källan	   vara	   trovärdig.	   Dock	  
ansågs	   att	   ytterligare	   studier	   av	   egenfrekvenser	   i	   pumpfundamentet,	   till	   följd	   av	   eventuella	   vibrationer	   från	  
pump,	  vara	  bra	  att	  studera	  för	  vidare	  utveckling	  av	  pumpfundamentet	  och	  för	  att	  kunna	  anpassa	  det	  för	   fler	  
pumpar	  och	  andra	  belastningar.	  Detta	  skulle	  dock	  kräva	  att	  pump	  fanns	  tillgänglig	  för	  att	  mäta	  vibrationer	  och	  
studera	  hur	  de	  överförs	  till	  pumpfundamentet	  och	  dess	  infästningar.	  
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