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Förord 
Inledningsvis så vill jag tacka företaget för denna examensarbetesmöjlighet.  
Jag vill även tacka Luleå Tekniska Universitet och Sven Berg för deras stöd och kunskaperna de givit mig under 
utbildningen. 
  



  

Sammanfattning  
Vid skärande bearbetning av metaller används ofta skärvätska för att kyla ner materialet som bearbetas och 
skona verktyget som avverkar materialet. Efter denna process kvarstår en blandning av skärvätska och 
metallspån. För att separera dessa används ofta vakuumfiltrering. Vakuumfiltrering fungerar så att en pump 
orsakar ett undertryck bakom filtret vilket suger igenom skärvätskan med hög hastighet medan metallen fastnar 
på utsidan av filtret. Efter att de separerats kan skärvätskan återanvändas vid framtida processer och metallen kan 
smältas ner och användas i framtida produkter. 

Syftet med projektet var att undersöka hur flödet, undertrycket, trycket samt strömåtgången påverkas av 
storleken av spån-beläggningen på filtret. 

Målet var att observera det optimala arbetsområdet för filtreringssystemet. Det vill säga området där systemet 
filtrerar vätska i högsta hastighet och rengör vätskan så bra som möjligt. Det skulle även undersökas hur de olika 
parametrarna förändrades med avseende på beläggningen samt varandra. 

Testriggen som alla mätvärden i projektet mättes på använde sig av samma modell av pump som företagets 
industriella lösningar. Detta innebär att de mätvärden som uppmättes även representerar de värden som 
produceras av de industriella lösningarna. Istället för filter och dess beläggning användes en 
undertrycksstrypning som ströps åt mellan 10 till 60 grader med 5 graders intervall. Ännu en strypning användes 
för strypning på trycksidan, denna ströps mellan 10 till 50 grader med 10 graders intervall. Tryckstrypningar 
används för att minska undertrycket som uppstår och förlänga arbetsområdet. Däremot sänker dessa även flödet. 

Testerna visade tydligt att systemet arbetar som bäst med ett undertryck mellan -0,4 och -0,7 bar med en 
tryckstrypning på 10 grader. Detta område gav upphov till det högsta flödet samt ett lagom stort område av stort 
undertryck. Anledningen till att arbetsområdet ej förlängdes till -0,8 eller -0,9 bar var för att detta överanstränger 
pumpen och markant förkortar dess livslängd. 

  



  

Abstract  
During the process of cutting metals a coolant is often used for cooling the material being processed and to 
extend the lifespan of the cutting tool. After the process a mixture of coolant and metal chips remain. In order to 
separate these from each other vacuum filtration is used. The process of vacuum filtration works in such a way 
that a pump is used to generate a vacuum behind the filter. This causes the fluid to pass through the filter at an 
immense speed while the metal chips remain on the outside of the filter. After the separation the fluid may be 
reused in future cutting processes and the metal chips may be melted down and used in future products. 

The purpose of the project was to examine how different parameters like the flow, the vacuum, the pressure and 
the power consumption were affected by the chip coating on the filter. 

The goal was to observe the optimal working interval of the filtration system. In other words when the system 
filtrates fluid at the highest possible speed whilst still providing excellent filtration. The goal was also to 
examine how the different parameters changed in relation to the coating and each other. 

A machine for the testing was assembled. This machine used the same model of pump as the companies 
industrial filtration solutions. This meant that the flows, vacuums, pressures and power consumptions were all 
representative of the values produced by the industrial solutions. Instead of using an actual filter for the testing a 
check valve was used to simulate certain amounts of coating on the filter. The amounts simulated were between 
10 and 60 degrees in intervals of 5 degrees. Another check valve was used for constricting the pressure side. This 
one was constricted between 10 and 50 degrees in intervals of 10 degrees. Constriction on the pressure side is 
used to extend the available working area of the system and decrease the vacuum. Although this decreases the 
flow as well. 

The tests illustrated clearly that the optimal working area for the system was between a vacuum of -0,4 and -0,7 
bar with a pressure constriction of 10 degrees. The reason the area was not extended to -0,8 bar or the maximum 
-0,9 bar was because the immense vacuum effects the pump so much that it greatly decreases its lifespan. 
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1. Inledning 
Företaget är en global aktör inom den industriella filtrerings marknaden och har levererat filtreringslösningar till 
större tillverkare. Av sekretesskäl kommer företaget ej namnges i denna rapport. 

Tidigare har företagets lösningar arbetat inom säkra intervall som säkerställer de lovade specifikationerna. Att 
utforska produkternas gränser och optimala arbetsområden är dock i företagets intresse vilket är anledningen till 
detta projekt. Ifall företaget skulle vara medvetna om inom vilket område deras produkter arbetar som effektivast 
skulle detta leda potentiellt till mer kostnadseffektiva lösningar vilket gynnar företaget samt deras kunden.  

1.1 Begränsningar 
På grund av projektets storlek och omfattning så kommer de termiska och de viskösa förlusterna att ej tas hänsyn 
till. Dessa kommer antas införa en minimal påverkan på testriggen och dess prestanda i sin helhet och anses 
därför vara försumbara.  

Antalet värdesiffror på flödet kommer att begränsas till tre eftersom mätningarna görs manuellt med linjal och 
tidtagarur. Strömmen kommer att anges med tre värdesiffror då multimetern anger det. Antalet värdesiffror för 
undertryck och tryck kommer att begränsas till två då dessa avläses med barometrar med en decimal. 

 

2. Syfte 
Syftet med projektet är att undersöka hur flödet, trycket, undertrycket samt strömåtgången påverkas av 
beläggningen på filtret.  
 

3. Mål 
Huvudmålet med detta projekt är att hitta det optimala arbetsområdet för en testmaskin specialtillverkad av 
företaget för detta projekt. Det optimala arbetsområdet är intervallet där systemet rengör så mycket vätska som 
möjligt samtidigt som en så bra filtrering som möjligt uppnås. I experimentet representeras detta av det högsta 
flödet som uppnås samtidigt som ett stabilt undertryck uppmäts. 

Sekundärt mål med projektet är att producera ett Excel-dokument som underlättar beräkning av flöde i systemet 
vid ett specifikt undertryck. Detta dokument är ej inkluderat i rapporten. 
 
Ännu ett delmål är att undersöka hur de olika parametrarna undertryck, tryck, flöde och ström förändras med 
avseende på varandra. 
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4. Omvärldsanalys  
4.1 Pumpar 
Det finns generellt fyra huvudkategorier av pumpar:  

• Deplacementspumpar 
• Rotodynamiska pumpar 
• Ejektorpumpar 
• Elektromagnetiska pumpar 

Varje av dessa fungerar fundamentalt annorlunda från de andra, vilket leder till att de har sina egna 
användningsområden. 

Utöver dessa finns det även specialpumpar som inte passar in under dessa kategorier, dessa kommer dock ej 
behandlas då de är betydligt mer sällsynta än de som innefattas av huvudkategorierna.  

4.1.2 Deplacementspumpar 
Deplacementspumpar, se figur (1), även kallade förträngningspumpar fungerar på så vis att för varje arbetscykel 
så lagras en vätskevolym i storlek av deplacementet. Deplacementet kan tänkas som en ficka där vätskan som 
vätskan transporteras i, och pumpen innehåller en skiva full av dessa. 

Generellt används främst vid hantering av vätskor med hög viskositet, det vill säga trögflytande vätskor så som 
oljor bland annat. (PumpPortalen, 2019) 

 
Figur 1: Deplacementspump (EWS inc, 2019). 

4.1.3 Rotodynamiska pumpar 
Rotodynamiska pumpar, se figur (2), främst kallat Centrifugalpumpar, är en otroligt mångfaldig kategori av 
pumpar. Denna kategori av pump är dessutom den populäraste då de har en väldigt hög verkningsgrad jämfört 
med resterande kategorier. 

En förenklad beskrivning av hur pumparna fungerar är att de använder sig av vätskans centrifugalenergi för att 
bygga upp en tryckdifferens mellan in- och utloppet, vilket får vätskan att förflyttas. I tidiga modeller var 
uppfordringshöjden en begränsande faktor, dock är denna påverkan försumbar i moderna rotodynamiska 
pumpar. (PumpPortalen, 2019) 

Primärt används dessa pumpar för att transportera vatten så som dricksvatten och andra vätskor med låg 
viskositet. Detta inkluderar transport av process- och kylvätska inom tillverkningsindustrin. Det är även en pump 
ur denna kategori som behandlas inom detta projekt. 

Exempel på tidiga användningsområden är transport av vatten långt nere i gruvor upp till marknivå eller högre.  
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Figur 2: Rotodynamisk pump (Indiamart, 2019). 

4.1.4 Ejektorpumpar 
Ejektorpumpar, se figur (3), även kallade strålpumpar, transporterar ett vätske- eller gasformigt medium från ett 
utrymme med lägre tryck till ett med högre. (Nationalencyklopedin, 2019) Detta utförs med hjälp av en vätske- 
eller gasstråle med hög hastighet, vilket leder till det oftast behövs en separat pump eller tryckkälla för att 
ejektorpumpen ska fungera. (PumpPortalen, 2019) 

 
Figur 3: Ejektorpump (Pentair, 2019). 

4.1.5 Elektromagnetiska pumpar 
Elektromagnetiska pumpar, se figur (4), använder sig av elektromagnetism för att transportera giftiga 
tungmetaller som bly och kvicksilver. Elektromagnetiska pumpar är dessutom helt utan mekaniska delar, består 
av en enkel struktur med mycket goda tätningar och är väldigt driftssäkra vilket gör att de lämpar sig väl och 
främst används inom kemisk industri. 

 
Figur 4: Elektromagnetisk pump (Pyrotek, 2019). 
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4.1.6 Användningsområden 
I dagens samhälle används pumpar inte bara industriellt utan även för till exempel att omsätta hushåll med 
vatten. Även allmändagliga sysslor som att brygga kaffe eller att använda diskmaskin är beroende av en pump. 
Pumpen är en väldigt uppfinningsrik och otroligt samhällsgynnande uppfinning vars appliceringar är praktiskt 
taget oändliga. 

4.1.7 Framtida Utveckling 
Dagens utveckling fokuserar mycket på energieffektivisering inom pumpteknik samt genom implementering av 
pumpar. Exempel på detta är en undersökning gällande implementering av fast hastighets- samt variabel 
hastighetspumpar. (Abdallah & Kapelan, 2019) Det teoriseras att genom användning av denna metod kan renare 
vatten erhållas till ett lägre pris samtidigt som det är ett effektivare alternativ ur ett energibesparande perspektiv. 
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4.2 Filter 
Nationalencyklopedin definierar filter som ett hjälpmedel som separerar fasta partiklar från en vätska eller en 
gas. 

Det finns en stor mängd olika typer av filter, varje anpassad för filtrering av en viss typ. Exempel på detta är 
kaffefiltret vilket är specialiserat för att separera vattnet från det malda kaffet vid bryggning. Det är ett väldigt 
grundläggande filter då det ej krävs ett externt hjälpmedel för att filtreringen ska äga rum, utan gravitationen 
låter vätskan passera genom filtret medan det malda kaffet stannar kvar. 

Mer avancerade filter så som de industriella lösningarna förlitar sig ofta på bland annat pumpar för att 
möjliggöra för processen att äga rum. 

Exempel på industriella filtreringslösningar är: 

• Vakuumfiltrering 
• Hydrostatfiltrering 
• Partikelcentrifugering 

 
4.2.1 Vakuumfiltrering 
Vakuumfiltrering sker genom att en pump orsakar ett kraftigt undertryck bakom filtret vilket tvingar igenom 
vätskan samtidigt som föroreningarna fastnar på filtret. Med tiden byggs en så kallad filterkaka upp, vilket består 
av ett tjockt lager av föroreningarna. Filterkakan förstärker reningsprocessen då den agerar som ett extra lager 
över filtret där föroreningarna fastnat samtidigt som detta ökar undertrycket. När övertrycket blir för starkt 
minskar flödet varpå filtret renas och processen påbörjas på nytt. Främst används vakuumfiltrering av rening av 
förbrukade skärvätskor. 

4.2.2 Hydrostatfiltrering 
Denna metod använder sig av pump för att orsaka ett svagt undertryck, vilket i samband med en högvätskepelare 
aktivt tvingar vätskan genom filtret. Likt vakuumfiltrering bildas det en filterkaka ovanpå filtret vilket förbättrar 
filtreringen som sker samt bidrar till en lägre filterförbrukning. När flödet sjunker matas det fram en ny del av 
filterduken vilket ökar flödet återigen samtidigt som den smutsiga filterduken matas ut. Precis som 
vakuumfiltrering används hydrostatfiltrering vid rening av förbrukade skärvätskor. (Mercatus, 2019) 

4.2.3 Partikelcentrifugering 
Vid användning av partikelcentrifug pumpas den förbrukade processvätskan in i centrifugen. Med hjälp av 
centrifugalkraften som inverkas på vätskan så slungas föroreningarna mot trummans ytterperiferi medan den 
renade vätskan leds ur anläggningen och kan återanvändas. Denna process används främst vid rening av 
trumlingsvatten och keramisk bearbetningsvätska. (Mercatus, 2019) 
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5. Teori  
5.1 Bakgrund 
Skärande bearbetning av metaller är någonting som haft en enorm inverkan på tillverkningsprocesser av alla 
möjliga material. Det har möjliggjort tillverkningen av detaljer som tidigare hade varit omöjliga att producera i 
den grad och kvalitet som görs idag. 

Vid skärande bearbetning av metaller används skärvätska för att kyla materialet som bearbetas, förlänga 
livslängden på verktyget samt få bort avverkat material. Skärvätska kan bestå av allt från en blandning av oljor 
till en emulsion, det vill säga en blandning av till mesta dels vatten och en mindre del olja. Valet av skärvätska 
varierar beroende på process, material och mål med bearbetningen. 

Efter att bearbetningen ägt rum så har tillverkaren en blandning av skärvätska och materialspån kvar. Denna 
blandning kan separeras genom ett antal olika processer. En av de effektivare av dessa processer är 
vakuumfiltrering. 

Dessa filtersystem är svåra att utföra exakta beräkningar på då deras uppbyggnad är komplex och då de sällan är 
identiska med varandra. Däremot finns det likheter. Samtliga förlitar sig på pump för att driva systemet, filter för 
att separera skärvätska från spån samt rörledningar för vätskan att ledas genom. Det är dessa likheter som gett 
upphov till detta projekt.  

Det huvudsakliga syftet med projektet är att undersöka inom vilket arbetsområde systemet arbetar som 
effektivast. Detta kan även konstateras som området där systemet rensar så mycket vätska som möjligt under 
kortast möjliga tid och gör det under intervall som inte är allt för begränsade tidsmässigt. 

Detta för att hjälpa företaget erbjuda kunder bättre dimensionerade filtreringslösningar. 

5.2 Så fungerar vakuumfiltrering 
En enkel beskrivning av vakuumfiltrering är att det är en metod för mekanisk separation av uppslammade, fasta 
beståndsdelar från flytande system med hjälp av ett filter som arbetar vid undertryck (Nationalencyklopedin, 
2019). 

En anledning till att vakuumfiltrering används i den grad den görs vid filtrering av skärvätska är på grund av 
hastigheten den gör det i. Eftersom filtreringen sker med hjälp av pump så sugs vätskan genom filtret med 
väldigt hög hastighet. Detta leder till att stora mängder vätska kan separeras inom kort tid. När filtret sedan är 
täckt av så stor mängd skräp att undertrycket blir för högt pumpen att driva systemet rengörs filtret. Därefter 
pumpas vätskan runt i systemet tills en pre-coat, det vill säga en beläggning av metallspån, åstadkommits. Detta 
eftersom filtret inledningsvis utför relativt ineffektiv filtrering. Efter att en pre-coat åstadkommits är däremot 
filtreringen betydligt effektivare. Då kan partiklar så små som 25 mikrometer filtreras bort (Snyder, 1991). 

Det finns även andra former av skärvätskefiltrering så som till exempel Centrifugfiltrering där centrifugen 
separerar vätskan och metallspånen. 

5.3 Användningsområden 
Vakuumfiltrering används ofta vid separation inom metallbearbetningsindustri. Vid metallbearbetning av olika 
former sprutas skärvätska i hög hastighet på detaljen som bearbetas. Detta för att kyla ned processen och få bort 
avverkat material för att skydda detaljen och verktyget. I och med att dessa processer kräver en stor mängd 
skärvätska för bearbetning så behöver även restprodukten av skärvätska och metallspån behandlas på rätt sätt. 
Med hjälp av vakuumfiltrering kan denna restprodukt separeras under kort tid och sedan återanvändas vid 
metallbearbetning. Däremot är inte vakuumfiltrering begränsat till att endast filtrera förbrukad skärvätska, utan 
kan teoretiskt sett användas vid separation av vilket fast material från vilket vätska som helst. 

5.4 Miljöpåverkan 
På grund av att vakuumfiltrering förenklar och möjliggör återanvändandet av tidigare förbrukad skärvätska leder 
detta till ett mindre tryck på företagets sida att införskaffa ny skärvätska. Utöver skärvätskan möjliggör 
processen även uppsamling av de metaller som beblandats med skärvätskan under metallbearbetningsprocessen 
(Brosgård & Fahlman, 2015). Detta innebär att metallen kan tas vara på enklare och återanvändas i nya 
komponenter. Detta begränsar även svinn inom företaget och ses som positivt ur ett miljöbesparande perspektiv. 
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5.5 Ekonomi 
Eftersom vakuumfiltrering möjliggör återanvändandet av förbrukad skärvätska samt de metaller som avverkats 
under metallbearbetningsprocesser leder detta till besparingar på företagens sida. Detta då de sannolikt sänker 
omkostnaden för införskaffande av skärvätska då denna kan återanvändas ett flertal gånger. Företaget sänker 
även sin omkostnad för införskaffande av metaller då dessa kan gjutas och återanvändas i framtida processer. 
Precis som i tidigare avsnitt så tolkas detta som begränsande av onödigt svinn inom företaget och ses som 
positivt ur ett ekonomiskt hållbart perspektiv. 
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6. Metod  
6.1 Förstudie av tidigare examensarbeten/vetenskapliga artiklar. 
Projektet inleds med en förstudie av tidigare examensarbeten och vetenskapliga artiklar inom skärvätskefiltrering 
samt vakuumfiltrering.  

6.2 Testrigg 
Maskinen som experimenten utförs på kommer att hänvisas till som testrigg fortsättningsvis. 

I och med att de flesta av företagets filtreringslösningar inkluderar samma modell av pump så underlättar detta 
testerna då experimentet blir representativt av de värden på parametrarna som uppstår vid körning av samtliga 
maskiner. Detta innebär att alla maskiner bör producera samma undertryck och flöde vid samma procentuella 
beläggning på filtret. Det vill säga är filtret täckt till 50% och har en tryckstrypning på 20% så bör flödet bli det 
samma som på resterande maskiner oberoende av storlek fastställt att de använder sig av samma pump och 
skärvätska. Använder de andra systemen en emulsion bestående av liknande oljemängd bör dock liknande 
värden åstadkommas. 

På företagets begäran kommer ej företagsnamnet eller pumpmodellen ej detaljeras.        
Emulsionen som används i experimentet består av 95% vatten och 5% skärolja av modellen STARTA 
Metallbearbetningsvätska. Diametern på oljefaten som används i experimenten är 573 mm. 

En enkel illustration av testmaskinens uppbyggnad kan ses i figur (5), och den slutgiltiga maskinen kan ses i 
figur (6). 

 
Figur 5: Ritning av testrigg. 

Testriggen fungerar så att vätskan sugs in i systemet genom insuget varpå det passerar den första reglerventilen 
(undertrycksstrypningen) och sedan undertrycksgivaren där undertrycket kan läsas av. Därefter sugs vätskan in i 
pumpen och pumpas vidare till tryckgivaren där trycket kan läsas av. Sedan passerar vätskan den andra 
reglerventilen (tryckstrypningen) och därefter flödesgivaren där flödet kan läsas av. Därefter pumpas vätskan 
tillbaka till oljefatet. 
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Figur 6: Slutgiltig testrigg. 

På grund av felleverans ersattes flödesmätaren av ett oljefat.  

Tryckgivaren(manometern) som används är från okänt företag med ett mätintervall mellan 0 och 4 bar, se figur 
(7). 

Tryckstrypning 
Tryckgivare 

Undertrycksgivare 
Undertrycksstrypning 

 
Pump 
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Figur 7: Tryckgivare från okänd tillverkare. 

Undertrycksgivaren(manometern) som användes är tillverkad av Tecsis och har mätintervall mellan -1,0 och 0 
bar, se figur (8). 

 
Figur 8: Undertrycksgivare från Tecsis. 
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Undertrycksstrypningen är en tvåvägs DN65 2!
"
" reglerventil från RB, se figur (9). 

 
Figur 9: Reglerventil från RB. 

Tryckstrypningen är en tvåvägs DK40 1!
"
" reglerventil från RB, se figur (10). 

 
Figur 10: Reglerventil från RB. 
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6.3 Mätning av systemvärden. 
Mätning av systemvärden sker med hjälp av gradskivor, tryckmätare, undertrycks-mätare, multimeter, linjal samt 
tidtagarur. 

De variabler som justeras manuellt är strypningarna på sugsidan (vakuumsidan) samt utblåssidan (trycksidan) 
om pumpen. Dessa strypningar kommer att justeras med hjälp av gradskiva, vilket tillåter relativt precisa 
justeringar. Strypningsventilernas handtag har en rörlighet på 90˚. Detta innebär att vid 0˚ är ventilen helt öppen 
och vid 90˚ helt stängd. Justeringarna på undertryckssidan kommer att ske i 5 graders steg mellan 10 till 60 
grader på och på trycksidan i 10 graders steg mellan 10 till 50 grader.  

Anledningen till att strypningarna hålls inom respektive intervall är på grund av att strypningen på trycksidan 
aldrig ställs in till över 30 grader då det begränsar flödet för mycket för att vara ekonomiskt hållbart. Värden på 
40-50 grader tas endast med i projektet för att få en uppfattning av hur systemet presterar i de intervallen. 

Vakuumstrypningen inleds på 10 grader eftersom systemet aldrig rensar vätskan utan en beläggning på filtret 
storleken på denna beläggning är dock svår att estimera vilket resulterade i att en gräns 10 grader sätts. Det 
spekuleras att strypningar högre än 60 grader har för stor negativ inverkan på pumpen, flödet och undertrycket 
därför sattes en gräns på 60 grader.  

Inledningsvis ställs samtliga strypningar in med sina respektive värden. Därefter mäts vätskenivån i oljefatet 
vätskan sugs ur. Efter detta startas pumpen och kör i 10 sekunder. Under tiden pumpen är igång antecknas 
värden från respektive mätare. Efter att pumpen stängs av stängs samtliga strypningar för att förhindrar att 
ytterligare vätska förflyttas på grund av baksug vilket förhindrar vätskenivåerna från att stabiliseras. Därefter 
pumpas vätskan tillbaka in i sug-oljefatet och nästa test kan påbörjas.  

Varje mätning utförs tre gånger varpå ett mellanvärde av höjdförändringen, ΔH, strömmen I, undertrycket Pv 
samt trycket Pt tas fram. Detta för att få fram ett så jämnt mätvärde som möjligt. 

6.4 Beräkningar 
Beteckningar  

Namn Beteckning Enhet 
Diameter D mm 
Höjdskillnad ΔH mm 
Area A mm2 
Volym V L 
Tryck P Bar 
Tid T Minuter 
Ström I Ampere 

 

6.4.1 Ekvationer 
En cylinders bottenarea, A, beräknas genom att multiplicera cylinderns diameter, D,  i kvadrat med talet pi, 𝜋, 
delat med fyra, vilket kan ses i ekvation (1).  

																																																																																											𝐴 = 	
𝜋 ∗ 𝐷"

4 																																																																																					(1) 

Beräkning av en cylinders volym, V, utförs genom att multiplicera cylinderns bottenarea med cylinderhöjden, i 
detta fall höjdskillnaden,	Δ𝐻, vilket kan ses i ekvation (2). 

																																																																																										𝑉 = 𝐴 ∗ Δ𝐻																																																																																							(2) 

Flödet, Q, beräknas genom att dividera volymen med tiden. Detta detaljeras i ekvation (3). 

																																																																																										𝑄 = 	
𝑉
𝑇 																																																																																															

(3) 

En mer utförlig ekvation erhålles genom insättning av ekvation (2) i (3), vilket resulterar i ekvation (4). 

																																																																																											𝑄 = 	
𝜋 ∗ 𝐷"
4 ∗ Δ𝐻
𝑇 																																																																											(4) 
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Eftersom testerna utförs i 10 sekunders intervall krävs det att flödesmätningarna konverteras till Liter per minut 
(Liter/min). Detta utförs genom att multiplicera samtliga flödesmätningar med 6 och resulterar i ekvation (5). 

																																																																																								𝑄 = 	
𝜋 ∗ 𝐷"
4 ∗ Δ𝐻
𝑇 ∗ 6																																																																								(5) 

Med hjälp av ekvation (5) samt den uppmätta höjdskillnaden, ΔH, i sug-oljefatet så kan flödet beräknas varpå 
grafer kan tas fram med hjälp av de värden som sammanställts. 
6.5 Observation av optimalt arbetsområde 
I det optimala arbetsområdet erhålls högt flöde och ett undertryck mellan cirka -0,3 och -0,8 bar. Med hjälp av 
grafer samt dessa parametrar observeras det optimala arbetsområdet. 

6.6 Framtagning av trendlinjer 
Med hjälp av systemvärden, grafer samt Matlabs polyfit-funktion så kan formler samt trendlinje för varje graf tas 
fram. Funktionen polyfit fungerar så att den använder mätvärden för att skapa en trendlinje i form av ett 
polynom. I detta fall kommer respektive undertryck-flödesgraf användas för att få fram trendlinjen för respektive 
tryckinställning. 

Därefter jämförs trendlinjerna med sin respektive graf för att säkerställa att differensen mellan mätvärdet och 
trendlinjen är inom rimliga gränser. I detta fall fastställdes gränsen som ±5% av mätvärdet. Överstiger 
trendlinjen den fastställda gränsen kommer polynomet att justeras fram tills kravet nåtts. 

När samtliga formler fastställts kommer grafer att ställas upp med hjälp av trendlinjerna och mätvärdena för att 
illustrera likheterna mellan de. 

6.7 Framtagning av Excel-dokument. 
Excel-dokument som beräknar flödet efter att undertrycket angivits samt ställer upp graf som visar undertryck-
flöde förhållandet för varje inställning på trycksidan (10 - 50 grader) med hjälp av trendlinjerna. Rapporten 
behandlar ej detta moment och tar ej upp det framöver i rapporten. 
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7. Resultat/Diskussion 
7.1 Mätning av systemvärden. 
Systemvärden kommer att presenteras med hjälp av en faktor 100. Detta innebär att 100 är det högsta uppmätta 
värdet för respektive kategori och att resterande värden uppges som deras storlek relativt denna. 

Vid 10 graders tryckstrypning, se tabell 1, uppmättes ett minsta undertryck på -0,4 bar vid 10 graders 
undertryckstrypning och vid 35 graders undertrycksstrypning hade systemet nått ett undertryck på -0,9 bar. Vid 
samma punkter antecknades ett maxtryck och minimitryck på 1,4 bar respektive 1,2 bar. Strömåtgången sjönk 
däremot endast med 3% medan höjdskillnaden sjönk med 10%.  

Förvånansvärt nog var det inte förrän vid en undertrycksstrypning på 35 grader som systemet nådde ett vakuum 
på -0,9 bar. Efter denna punkt minskade alla variabler förutom undertrycket. Hypotesen till detta är att 
undertrycksstrypningarna begränsar den mängd vätska som kan passera in i pumpen vilket leder till att pumpen 
behöver flytta mindre vätska, vilket leder till att mindre ström dras. Detta innebär ett mindre motstånd vid 
förflyttning av den vätska som kan passera systemet. I och med att mindre vätska når tryckstrypningen leder 
detta även till att ett lägre tryck produceras vid strypningen. 

Tabell 1: Uppmätta systemvärden med tryckstrypning på 10 grader. 

Undertryckstrypning 
(Grader) 

Undertryck, 
Pv (bar) 

Tryck, Pt 
(bar) 

Höjdskillnad Ström, I,  

10 -0,4 1,4 100 100 
15 -0,48 1,4 99,1 100 
20 -0,55 1,4 99,1 100 
25 -0,65 1,3 96,6 100 
30 -0,8 1,3 96,6 100 
35 -0,9 1,2 89,9 97,0 
40 -0,9 0,8 78,2 90,2 
45 -0,9 0,6 65,2 79,9 
50 -0,9 0,4 52,9 73,2 
55 -0,9 0,2 42,5 68,3 
60 -0,9 0 33,0 64,0 

 

Vid 20 graders tryckstrypning, se tabell 2, uppmättes min-undertrycket på -0,3 bar vid en understrycksstrypning 
på 10 grader. Där uppmättes även ett tryck på 1,7 bar och strömmen till 0,970. Jämfört med tabell 1 så syns det 
att när tryckstrypningen ökar så sjunker min-undertrycket. Detta beror antagligen på att tryckstrypningen 
begränsar mängden vätska som passerar systemet vilket ökar trycket samtidigt som det sänker undertrycket i och 
med att en lägre mängd vätska förflyttas. 

Vid 40 graders undertrycksstrypning nådde systemet ett max-undertryck på -0,9 bar. Vid denna punkt uppmättes 
ett tryck på 1,2 bar och strömmen till 0,909. Anmärkningsvärt nog hade höjdskillnaden endast sjunkit ca 15% 
jämfört med 10 graders undertrycksstrypning vid samma tryckstrypning. Däremot är ett så stort undertryck 
väldigt belastande för pumpen och sänker dess livslängd markant. 

Precis som tidigare sjunker aldrig undertrycket lägre än -0,9 bar. Samtidigt sjönk trycket inte lägre än 0,2 bar 
tillskillnad från ett lägsta tryck på 0 bar vid 10 graders tryckstrypning vid 60 graders undertryckstrypning. Detta 
är sannolikt på grund av att en högre tryckstrypning ger ett lägre vakuum då det släpps igenom mindre vätska. 
Detta leder samtidigt till att trycket i systemet ökar då det blir med ansträngande för pumpen att flytta vätskan 
genom tryckstrypningen. 
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Tabell 2: Uppmätta systemvärden med tryckstrypning på 20 grader. 

Undertrycksstrypning 
(Grader) 

Undertryck, 
Pv (bar) 

Tryck, Pt 
(bar) 

Höjdskillnad, 
ΔH 

Ström, I 

10 -0,3 1,7 90,9 97,0 
15 -0,35 1,7 92,0 96,3 
20 -0,45 1,7 91,1 96,3 
25 -0,5 1,7 88,8 94,5 
30 -0,65 1,6 85,8 94,5 
35 -0,8 1,5 83,1 92,7 
40 -0,9 1,2 76,9 90,9 
45 -0,9 0,2 64,5 90,9 
50 -0,9 0,6 52,6 75,0 
55 -0,9 0,2 46,5 68,3 
60 -0,9 0,2 34,1 65,2 

 

Vid en tryckstrypning på 30 grader, se tabell 3, uppmättes ett lägsta undertryck på -0,25 bar vid 10 graders 
undertrycksstrypning. Vid samma undertrycksstrypning uppmättes även max-trycket 1,9 bar samt max-
strömmen 0,927. 

Vid en undertrycksstrypning på 45 grader nådde systemet ett undertryck på -0,9 bar, ett tryck på 1,2 bar och 
strömmen 0,841. Samtidigt sjönk höjdskillnaden endast med 25% jämfört med 10 graders undertrycksstrypning 
vid samma tryckstrypning. 

Det lägsta trycket som antecknades vid denna tryckstrypning var 0,3 bar vid 60 graders undertrycksstrypning. 
Däremot antecknades ett tryck på 1,5 bar vid 55 graders undertryckstrypning. Detta uppfattades som väldigt 
underligt då både höjdskillnaden samt strömmen minskade som vid 10 och 20 graders tryckstrypning. 

Tabell 3: Uppmätta systemvärden med tryckstrypning på 30 grader. 

Undertrycksstrypning 
(Grader) 

Undertryck 
(bar) 

Tryck (bar) Höjdskillnad, 
ΔH 

Ström, I 

10 -0,25 1,9 84,2 92,7 
15 -0,32 1,9 82,8 91,5 
20 -0,38 1,9 86,7 92,1 
25 -0,45 1,8 83,1 90,9 
30 -0,57 1,8 76,4 91,5 
35 -0,65 1,7 77,4 90,9 
40 -0,85 1,6 72,8 90,9 
45 -0,9 1,2 63,2 84,1 
50 -0,9 0,8 52,2 76,8 
55 -0,9 1,5 40,5 68,9 
60 -0,9 0,3 34,1 65,9 

 

Vid en tryckstrypning på 40 grader, se tabell 4, uppmättes det betydligt lägre flöden jämfört med de tidigare 
testerna. Jämfört med en tryckstrypning på 30 grader så hade höjdskillnaden sjunkit med 36% och jämfört med 
10 graders tryckstrypning sjunkit med 46%, samtliga med en undertrycksstrypning på 10 grader. Samtidigt sjönk 
även undertrycket markant.  
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Det högsta undertrycket vid denna tryckstrypning var vid 10 graders undertrycksstrypning. Där observerades ett 
lägsta undertryck på ca -0,13 bar, jämfört med -0,25 bar med en tryckstrypning på 30 grader och samma 
undertrycksstrypning. 

Trycket vid detta test hade dock ökat markant jämfört med de tidigare testerna. Här observerades ett maxtryck på 
2,3 bar och ett mintryck på 0,8 bar. Dessa är betydligt högre än de som uppmätts vid tidigare tester. Till exempel 
är det en ökning med 0,5 bar vid mintrycket och en ökning på 0,4 bar vid maxtycket jämfört med en 
tryckstrypning på 30 grader. Jämfört med en tryckstrypning på 10 grader hade max-trycket ökat med 0,9 bar och 
min-trycket med 0,8 bar.  

Max-strömmen minskades jämfört med 10 graders tryckstrypning med 21,3 samtidigt som min-strömmen ökat 
med 0,031. Minskandet av max-strömmen beror sannolikt på att flödet minskat betydligt jämfört med de tidigare 
testerna. Att min-strömmen ökat är däremot förvånande då min-flödena varit väldigt lika. Detta beror sannolikt 
på min-tryckökningen som skett kontinuerligt under testernas gång då detta är det enda som förändrats 
mätvärdesvis i de punkterna. 

Tabell 4: Uppmätta systemvärden med tryckstrypning på 40 grader. 

Undertrycksstrypning 
(Grader) 

Undertryck, 
Pv (bar) 

Tryck, Pt 
(bar) 

Höjdskillnad, 
ΔH (mm) 

Ström, I  

10 -0,13 2,3 53,6 78,7 
15 -0,15 2,3 54,0 78,7 
20 -0,18 2,3 53,3 79,3 
25 -0,2 2,3 53,3 79,3 
30 -0,25 2,2 53,1 78,0 
35 -0,3 2,2 53,4 77,4 
40 -0,4 2,1 50,8 76,8 
45 -0,55 2,0 49,7 76,2 
50 -0,75 1,8 47,4 75,0 
55 -0,9 1,4 42,5 72,6 
60 -0,9 0,8 32,7 67,1 

 

Vid 50 graders tryckstrypning, se tabell 5, var undertrycksstrypningens påverkan på flödet väldigt begränsad. 
Differensen mellan max och min-höjdskillnaden var i detta fall endast 18%, vilket är betydligt lägre än vad som 
uppmätts vid de resterande tryckstrypningarna. Detta beror sannolikt på  

Strömåtgången var praktiskt taget oberoende av undertrycksstrypningen. Detta är sannolikt anledningen till att 
flödesförändringen var så liten. 

Det som värdena för varje test entydigt visat är deras samband med samtliga parametrar. Förändras en av 
parametrarna leder det till en förändring av resterande.  
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Tabell 5: Uppmätta systemvärden med tryckstrypning på 50 grader. 

Vakuumstrypning 
(Grader) 

Undertryck, 
Pv (bar) 

Tryck, Pt 
(bar) 

Höjdskillnad, 
ΔH 

Ström, I 

10 -0,07 2,4 37,7 68,9 
15 -0,08 2,4 37,8 69,5 
20 -0,1 2,4 37,8 68,9 
25 -0,1 2,4 36,8 69,5 
30 -0,15 2,4 36,9 68,9 
35 -0,15 2,4 35,9 68,9 
40 -0,2 2,3 36,6 69,5 
45 -0,3 2,3 35,5 69,5 
50 -0,4 2,2 35,2 68,9 
55 -0,6 2,0 33,0 68,3 
60 -0,87 1,7 30,7 67,1 

 

7.2 Beräkningar 
Efter insättning av uppmätta värden i ekvation (6) beräknades samtliga värden. För specifika värden vänligen se 
bilaga (1) – (5). 

7.3 Framtagning av grafer. 
Med hjälp av systemvärden och flöden som beräknats så skapades figur (11)-(10) som visas här nedanför.  

Figur (11) illustrerar tydligt hur undertrycket sjunker i samband med att undertrycksstrypningen ökar. Dessutom 
syns det hur de lägre tryckstrypningarna sjunker nästan linjärt fram tills de når ett undertryck på -0,9. De högre 
tryckstrypningarna sjunker däremot mer bågformat där de minskar långsamt i början men efter ungefär 25-35 
grader undertrycksstrypning avtar det mer drastiskt tills att det nått -0,9 bar. 

 
Figur 11: Undertrycksförändring med avseende på undertrycksstrypning. Linjerna representerar 10 – 50 
graders undertrycksstrypning med sin respektive färg. 
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Figur (12) illustrerar ett tydligt samband mellan tycket och undertryckstrypningen. Som synes i figuren avtar 
samtliga tryck långsamt fram tills 35 – 45 graders undertrycksstrypning. Efter det området avtar trycken drastiskt 
i det flesta fall. Det enda undantaget för detta är 50 graders tryckstrypning. I det fallet håller sig trycket nästan 
konstant fram tills 50 graders undertryckstrypning där det sedan avtar mer drastiskt. 

Värt att nämna är de extrempunkter som uppstod vid 50 respektive 55 graders undertrycksstrypning vid 20 
respektive 30 graders tryckstrypning. I dessa punkter ökade trycket markant för att sedan återgå till den 
avtagande trenden. Detta är ingenting som kommer att tas hänsyn till i denna rapport då undertrycket vid de 
punkterna redan nått -0,9 bar. Vid ett sådant stort undertryck är påfrestningarna på pumpen extremt höga och 
inom industriell filtrering uppnås aldrig så stora undertryck, därför lämnas detta som rekommendation för 
framtida studier. 

 

Figur 12: Tryckförändring med avseende på vakuumstrypning. Linjerna representerar 10 – 50 graders 
undertrycksstrypning med sin respektive färg. 

Figur (13) illustrerar tydligt hur både tryckstrypningen och undertrycksstrypningen påverkar flödet. 

Det syns tydligt att flödena är stabila fram tills ungefär 35-40 graders undertrycksstrypning. Efter det avtar de 
översta tre drastiskt. Detta överensstämmer väl med figur (12) där trycket för dessa strypningar avtar drastiskt 
vid samma punkter. 

De två största tryckstrypningarna håller dock ett nästan konstant flöde under hela processen. Detta stämmer även 
väl överens med vad som syns i figur (12) där trycket för båda tryckstrypningarna höll sig relativt konstant fram 
tills de två sista undertrycksstrypningarna där trycket avtog. Liknande trend kan ses efter 50 graders 
undertrycksstrypning vid samma tryckstrypningar i denna figur. Där syns det att 40 graders tryckstrypning avtar 
drastiskt. 55 graders tryckstrypning avtar även den efter samma punkt dock inte lika drastiskt. 
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Figur 13: Flödesförändring med avseende på vakuumstrypning. Linjerna representerar 10 – 50 graders 
undertrycksstrypning med sin respektive färg. 

Figur (14) visar precis som tidigare figurer att de tre lägre tryckstrypningarna håller sig relativt konstanta fram 
till 35-40 graders undertrycksstrypning där de sedan avtar drastiskt. Detta är ungefär då undertrycket nått -0,9 
bar där den sedan håller sig. När undertrycksstrypningen sedan stryps åt leder detta tydligt till att resterande 
parametrar sjunker, vilket entydigt visats i figurerna (11) – (14). 

Precis som i tidigare figurer kan det ses att de två större tryckstrypningarna håller sig relativt konstanta fram tills 
de sista undertrycksstrypningarna. Vid ungefär 45 graders undertrycksstrypning börjar 40 graders tryckstrypning 
att avta mer drastiskt, precis som i de tidigare graferna. 50 graders tryckstrypning håller sig däremot nästan 
konstant under hela grafen med en mer avtagande trend mellan 55 och 60 graders tryckstrypning. 
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Figur 14: Strömförändring med avseende på vakuumstrypning. Linjerna representerar 10 – 50 graders 
undertrycksstrypning med sin respektive färg. 

Figur (15) visar tydligt hur undertrycket och flödet förändras med avseende på varandra. 

10 graders tryckstrypning håller sig relativt konstant fram tills 30 graders undertrycksstrypning där den sedan 
avtar drastiskt. Detta visar tydlig att ju närmare man kommer ett undertryck på -0,9 bar desto mer påverkas 
flödet. Liknande samband kan ses vid 20 och 30 grader tryckstrypning där de visar ett liknande beteende. 

Däremot skiljer sig 40 och 50 graders tryckstrypning från resten genom att hålla sig relativt konstanta. Vid 40 
graders tryckstrypning avtar det sedan vid -0,9 bar, något som ej nåddes vid 50 graders tryckstrypning. 
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Figur 15: Flödesförändring med avseende på undertryck. Linjerna representerar 10 – 50 graders 
undertrycksstrypning med sin respektive färg. 

Figur (16) visar tydligt hur ett större undertryck producerar ett lägre tryck, vilket diskuterats tidigare i rapporten. 

Den visar även att de större tryckstrypningarna producerar ett högre tryck jämfört med de lägre, vilket samtidigt 
leder till lägre undertryck. 

Det syns även att i samma punkter som tryckstrypningarna når ett undertryck på -0,9 bar så avtar trycket 
dramatiskt. Detta är sannolikt relaterat till att flödet minskar vilket leder till att mindre vätska behöver pumpas 
igenom tryckstrypningen. 

 
Figur 16: Tryckförändring med avseende på undertryck. Linjerna representerar 10 – 50 graders 
undertrycksstrypning med sin respektive färg. 
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Figur (17) uppvisar en liknande bild som figur (15), vilket innebär att strömåtgången minskar då mindre vätska 
förflyttas. Samtliga linjer rör sig liknande som sina motsvarigheter i figur (15) utan större variationen. 

I figuren syns det entydigt strömåtgången håller sig relativt konstant fram tills undertrycket når -0,9 bar. Därefter 
sjunker strömåtgången drastiskt i likhet med hur flödet minskade i samma område. 

 

 
Figur 17: Strömförändring med avseende på undertryck. Linjerna representerar 10 – 50 graders 
undertrycksstrypning med sin respektive färg. 

Figur (18) visar att det finns ett tydligt samband mellan systemets flöde och dess tryck.  

Entydigt syns det att ett högre flöde leder till ett högre tryck. Däremot upplevs inte maxtrycket och maxflödet i 
samma punkt. Anledningen till detta är inte fastställd men tros ingå i ett samband med det låga undertrycket i de 
punkterna. Eftersom detta ej är ett av målen med arbetet lämnas det som en undersökning för framtida arbeten. 

Som tidigare nämnts angående figur (16) så uppstår samma extremvärden vid 50 respektive 55 graders 
undertrycksstrypning vid 20 respektive 30 graders tryckstrypning där trycket ökar markant i endast de punkterna 
för att sedan återgå till den avtagande trenden. Som tidigare nämnts kommer detta rekommenderas till framtida 
forskning. 
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Figur 18: Flödesförändring med avseende på tryck. Linjerna representerar 10 – 50 graders 
undertrycksstrypning med sin respektive färg. 

Precis som för den tidigare figurer så visas det entydigt i figur (19) att strömåtgången vid de olika 
tryckinställningarna sjunker tillsammans med trycket. Detta beror sannolikt på att trycket sjunker tillsammans 
med flödet, vilket även leder till att strömförbrukningen sjunker då en lägre mängd vätska förflyttas. Detta 
fenomen illustreras i nästkommande figur. 

Som nämnts om figur (16) och (17) så syns det även här att trycket ökar drastiskt i de två punkterna 45 
respektive 55 graders undertrycksstrypning vid 20 respektive 30 graders tryckstrypning. Detta kommer lämnas 
som rekommendation för framtida forskning. 
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Figur 19: Strömförändring med avseende på tryck. Linjerna representerar 10 – 50 graders undertrycksstrypning 
med sin respektive färg. 

Figur (20) bevisar entydigt vad som diskuterats tidigare, högre flöde leder till högre strömåtgång. Detta visas 
tydligt då strömåtgången ökar tillsammans med flödet i figuren. Precis som nämnts tidigare bero detta sannolikt 
på att pumpen anstränger sig mindre för att flytta mindre vätska och kräver därför mindre ström i processen. 

I och med att figuren tydligt visar att vid en viss strömåtgång uppvisas ett specifikt flöde så skulle detta 
potentiellt kunna användas för att beräkna vilket flöde systemet levererar genom att endast ta hänsyn till den 
strömåtgång som avläses. Detta behandlas ej i detta arbete utan lämnas som rekommendation för framtida 
arbeten. 

 
Figur 20: Strömförändring med avseende på flöde. Linjerna representerar 10 – 50 graders undertrycksstrypning 
med sin respektive färg. 
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7.4 Observation av optimal arbetspunkt 
Med hjälp av figur (11) – (18) har beslutet tagits att det optimala arbetsområdet för systemet är inom intervallet -
0,4 till -0,7 bar med en 10 graders tryckstrypning. Inom detta område erhålls ett väldigt högt flöde samt ett 
väldigt starkt undertryck. Detta leder till att mycket vätska filtreras under kort tid och med hjälp av det starka 
undertrycket så filtreras det väl. Inom detta område erhålls även det lägsta trycket, vilket i längden leder till en 
lägre belastning på pumpen och ger en längre livslängd.  

Däremot är det inom detta område som den största strömåtgången sker. Dock beror detta på det höga flödet 
vilket gör det oundvikligt. Eftersom flödet i detta område är betydligt högre än vid de resterande 
tryckinställningarna leder detta sannolikt till lägre total strömförbrukning då den vätskemängd som ska filtreras 
kräver längre filtreringstid vid de större tryckstrypningarna på grund av det lägre flödet. 

7.5 Framtagning av trendlinjer 
Med hjälp av Matlabs polyfit-funktion och mätvärden skapas formler för respektive trendlinje. Dessa illustreras 
sedan tillsammans med mätvärdena i bilagorna (11) - (15). 

7.5.1 Formler 
I ekvation (6) - (10) representerar variabeln y flödet; x undertrycket; A, B, C, D, E och F konstanter. 

På företagets begäran kommer specifika värden på variabler ej anges i rapporten. 

Ekvation (6) beskriver trendlinjen vid 10 graders tryckstrypning. 

𝑦 = 𝐴!𝑥: + 𝐵!𝑥" + 𝐶!𝑥 + 𝐷																																				(6) 

Ekvation (7) beskriver trendlinjen vid 20 graders tryckstrypning. 

𝑦 = 𝐴"𝑥" + 𝐵"𝑥 + 𝐶"																																																	(7) 

Ekvation (8) beskriver trendlinjen vid 30 graders tryckstrypning. 

𝑦 = 𝐴:𝑥? + 𝐵:𝑥@ + 𝐶:𝑥: + 𝐷:𝑥" + 𝐸:𝑥 +	𝐹:				(8) 

Ekvation (9) beskriver trendlinjen vid 40 graders tryckstrypning. 

𝑦 = 𝐴@𝑥" + 𝐵@𝑥 + 𝐶@																																																	(9) 

Ekvation (10) beskriver trendlinjen vid 50 graders tryckstrypning. 

𝑦 = 𝐴?𝑥" + 𝐵?𝑥 + 𝐶?																																																	(10) 

 
7.5.2 Felmarginal 
Differensen mellan trendlinjerna i mätpunkterna och mätvärdena beräknades och kan ses i bilagorna (6) – (10). 

I detta avsnitt används en kvot där 1 representerar mätvärdet och trendlinje-värdet representeras av hur den 
förhåller sig till mätvärdet. För specifika värden se bilaga (6) – (10). 

Differensen mellan mätvärde och trendlinje var inom 0 – 3% med en snitt-differens på cirka 1%, det vill säga väl 
under den avsatta gränsen på 5% differens. 

 

8. Slutsats 
Som tidigare nämnts i rapporten leder större undertryck generellt till mycket bättre filtrering. Med hjälp av detta 
antagande och de grafer som producerats kan det tolkas som att systemet arbetar som bäst vid 10 graders 
tryckstrypning och en undertrycksstrypning mellan 10 och ca 27 grader. Inom det här området behåller systemet 
ett mycket högt flöde samtidigt som ett lågt tryck (1,4 bar) produceras på trycksidan om pumpen samt ett 
undertryck mellan -0,4 bar och -0,7 bar. Som visas i graf (6) så mättes det lägsta trycket vid 10 graders 
tryckstrypning vilket inte är överraskande då det är vid den lägsta tryckstrypningen. Däremot innebär detta att 
det blir en mindre belastning på trycksidan om pumpen vilket sannolikt leder till en längre pumplivslängd 
jämfört de högre tryckstrypningarna. En tryckstrypning på 20 grader ger till exempel ett maxtryck 1,7 bar vid 
eller en tryckstrypning på 30 grader vilket ger ett maxtryck på 1,9 bar.  
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Det optimala arbetsområdet för filtreringssystemet anses vara vid ett undertryck mellan -0,4 och -0,7 bar och en 
tryckstrypning på 10 grader. 

 

8.1 Framtida arbete 
Fortsättningsvis skulle ett mer omfattande projekt kunna utföras. Detta projekt skulle till exempel kunna utföra 
tester med hjälp av flödesmätare för att kunna utföra fler tester under betydligt kortare tid. Detta då just 
processen att fylla oljefatet på sugsidan var den mest tidskrävande processen under experimentets gång.  

Fortsättningsvis skulle även projektet kunna ta hänsyn till viskositeten och dess påverkan på flödet och 
undertrycket. Detta för att undersöka vilka flödesdifferenser som kan uppstå vid till exempel filtrering av 
förbrukad skärvätska med en temperatur över 30 grader Celsius. Det skulle även kunna utföras tester med en 
mängd olika oljeblandningar i syfte att undersöka vilket storhetsdifferenser som uppstår. I dagsläget använder 
företaget endast tumregeln att en flödesförlust på ca 25% uppstår vid filtrering av ren skärolja jämfört med 
filtrering av emulsion. 

Framtida arbeten skulle även kunna undersöka varför pumpen drar mindre ström vid högre tryckstrypningar. Det 
skulle även kunna undersöka möjligheten att beräkna vilket flöde som levereras beroende på strömåtgången. 

Slutligen skulle framtida arbeten kunna undersöka hur det kommer sig att trycket ökade markant i punkterna 50 
respektive 55 graders undertrycksstrypning vid 20 respektive 30 graders tryckstrypning.  
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10. Bilagor 
 

Bilaga 1: Flöden vid 10 grader tryckstrypning. 

Undertrycksstrypning, Grader (˚) Flöde, Q 
10 100 
15 99,1 
20 99,1 
25 96,6 
30 96,6 
35 89,8 
40 78,2 
45 65,2 
50 53,0 
55 42,4 
60 33,1 

 

Bilaga 2: Flöden vid 20 grader tryckstrypning. 

Undertrycksstrypning, Grader (˚) Flöde, Q 
10 91,0 
15 92,0 
20 91,1 
25 88,8 
30 85,8 
35 83,1 
40 76,9 
45 63,9 
50 52,6 
55 46,6 
60 34,1 

 

Bilaga 3: Flöden vid 30 grader tryckstrypning. 

Undertrycksstrypning, Grader (˚) Flöde, Q 
10 84,7 
15 82,8 
20 82,3 
25 83,1 
30 76,9 
35 77,5 
40 73,3 
45 63,2 
50 52,6 
55 40,5 
60 34,3 
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Bilaga 4: Flöden vid 40 grader tryckstrypning. 

Undertrycksstrypning, Grader (˚) Flöde, Q 
10 54,0 
15 54,3 
20 53,6 
25 53,6 
30 53,5 
35 63,1 
40 51,2 
45 50,1 
50 47,7 
55 42,8 
60 32,9 

 

Bilaga 5: Flöden vid 50 grader tryckstrypning. 

Undertrycksstrypning, Grader (˚) Flöde, Q (Liter/min) 
10 37,9 
15 38,2 
20 38,2 
25 37,0 
30 37,2 
35 36,2 
40 36,9 
45 35,7 
50 35,4 
55 33,3 
60 31,0 

 

Bilaga 6: Felmarginal vid 10 grader tryckstrypning. 

Undertrycksstrypning, 
Grader (˚) 

Formel Mätvärde Differens % 

10 100,3 100 <1  
15 100,4 100 <1 
20 99,2 100 1 
25 101,6 100 2 
30 98,9 100 1 
35 100,4 100 <1 

 

Bilaga 7: Felmarginal vid 20 grader tryckstrypning. 

Undertrycksstrypning, 
Grader (˚) 

Formel Mätvärde Differens % 

10 100,5 100 1 
15 99,2 100 1 
20 99,2 100 1 
25 101,0 100 1 
30 100,8 100 1 
35 98,3 100 2 
40 100,9 100 1 
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Bilaga 8: Felmarginal vid 30 grader tryckstrypning. 

Undertrycksstrypning, 
Grader (˚) 

Formel Mätvärde Differens % 

10 99,5 100 1 
15 102,5 100 3 
20 97,4 100 3 
25 100,4 100 <1 
30 102,1 100 2 
35 98,4 100 2 
40 100,5 100 1 
45 99,8 100 <1 

 

Bilaga 9: Felmarginal vid 40 grader tryckstrypning. 

Undertrycksstrypning, 
Grader (˚) 

Formel Mätvärde Differens % 

10 100 100 0 
15 99,1 100 1 
20 100,2 100 <1 
25 100 100 0 
30 99,6 100 <1 
35 100,4 100 <1 
40 101,4 100 1 
45 100 100 0 
50 97,6 100 2 
55 101,4 100 1 

 

Bilaga 10: Felmarginal vid 50 grader tryckstrypning. 

Undertrycksstrypning, 
Grader (˚) 

Formel Mätvärde Differens % 

10 99,7 100 <1 
15 98,8 100 1 
20 98,5 100 1 
25 101,6 100 2 
30 99,7 100 <1 
35 102,6 100 3 
40 99,7 100 <1 
45 100,3 100 <1 
50 99,0 100 1 
55 100 100 0 
60 100 100 0 
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Bilaga 11: Jämförelse mellan trendlinje och mätvärde vid 10 grader tryckstrypning. 

 
Bilaga 12: Jämförelse mellan trendlinje och mätvärde vid 20 grader tryckstrypning. 
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Bilaga 13: Jämförelse mellan trendlinje och mätvärde vid 30 grader tryckstrypning. 

 
Bilaga 14: Jämförelse mellan trendlinje och mätvärde vid 40 grader tryckstrypning. 
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Bilaga 15: Jämförelse mellan trendlinje och mätvärde vid 50 grader tryckstrypning. 

 


