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Abstract

Buoyancy system for autonomous underwater vehicle

Erik Sjölander & Johan Nordfors

This work is focusing on a buoyancy system in an
autonomous underwater vehicle, and the purpose is to
present a theoretical proposal on how the system in
detail and in general can be changed to improve the
accessibility to its internal components and to make it
more robust.  

The largest part in this work is to simplify the
hydraulic system, not only to make it more accessible
but also to mitigate the risk of leakage due to
difficulty of handling pipes and couplings. To reach 
a solution, interviews as well as litterature studies 
has been made to identify specific problems. The 
collected data has then been discussed in order to 
combine each specific solution to a final construction. 
The construction is presented with motivation, calculations 
and 3Dmodels. The logical thoughts behind the final 
construction are also presented for easy understanding of 
the choices being made.  

The design proposal differs from the earlier, two of the 
major changes are that the old single direction the pump is 
replaced with a new dual directional pump, and the valve 
manifold is replaced with a single valve. In addition, all 
components are now mounted in a chassis that can be easily 
lifted out from the hull, making the mounting and service 
work on the system easier.
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Sammanfattning 
Detta arbete handlar om ett förbättringsarbete på ett avvägningssystem i en 

autonom undervattensfarkost. Arbetets syfte är att teoretiskt ta fram ett 

förslag på hur systemet kan förbättras utefter företagets önskemål att 

underlätta dess montering, göra det mer underhållsvänligt samt öka 

tillförlitligheten i systemet. 

Metoden för att ta fram ett förbättringsförslag har varit att med hjälp av 

litteraturstudier, intervjuer och diskussioner identifierat ett antal separata 

problemområden hos modulen. Därefter har dessa bearbetats till ett 

gemensamt förbättringsförslag för hela avvägningssystemet. 

Förbättringsförslaget presenteras med motivering, beräkningar och 3-D 

modeller. Tankegångar för att komma fram till det slutgiltiga förslaget 

redovisas också för att ge en bättre bild av varför vissa val har gjorts.  

Konstruktionen som tagits fram skiljer sig från tidigare konstruktion. De 

viktigaste förändringarna är att pumpen har bytts ut till en reversibel och 

ventilblocket har ersatts med en enda ventil, vilket bör resultera i ett enklare 

och mer driftsäkert system. Dessutom kommer alla komponenter att 

monteras i ett chassi som ska vara lätt att lyfta ut från skrovet för att 

underlätta vid montering och reparation. 
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Förord 
Examensarbetet har varit spännande och på många sätt lärorikt. Vi vill tacka 
våra handledare Jens Lager och Johanna Forsgren på företaget, vår 
ämnesgranskare Hugo Nguyen vid Uppsala Universitet och alla andra som 
har hjälpt oss med arbetet i form av att svara på frågor och givit oss 
synpunkter på olika lösningar och problem. 

Rapporten är en dokumentation på det examensarbete som har gjorts vid 
institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala universitet.  

Linköping i november 2015 

Johan Nordfors och Erik Sjölander 
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Sakregister  
 

3D-CAD 3 Dimensional Computer Aided Design, 
datorprogram för konstruktion  

Adapter Används för att koppla samman två komponenter 
med olika anslutningar 

Axial kolvpump Pumptyp där kolvar transporterar vätska genom att 
suga upp vätska från en ingång och trycka ut den 
genom en annan 

Autonom  Självgående 

AUV Autonomous Underwater Vehicle, robot för 
undervattensuppdrag 

Avskärmning Skydd mot elektromagnetisk störning 

Deplacement Vikten på den undanträngda vätskan av ett föremål 
i vätskan 

Elastisk deformation Icke permanent ändring av form 

Hydraulik  Kraftöverföring med hjälp av vätska 

Hydroscand Företag som säljer hydraulikartiklar 

Inkompressibel Icke komprimerbar 

Korrosion  Kemisk nedbrytning av metall 

Laminärt flöde Flöde där vätska färdas i skikt i flödesriktningen, 
partiklarna i vätskan ger inte upphov till att skikten 
blandas 

Modul  Isolerad del i en större helhet 

Nippel  Fästanordning för slangar, se figur 6 

O-ring  Ring av gummi som används vid tätning 

Plastisk deformation Permanent ändring av form 

Presskoppling Koppling med o-ringstätning, gjord för hydraulik 

Reversibel  Går att köra åt båda riktningarna 
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ROV  Remotely Operated Vehicle, fjärrstyrd 
undervattensfarkost  

Serial-to-ethernet- Signalomvandlare 
omvandlare   

Skärringskoppling Rörkoppling med metallisk tätning 

Snabbkoppling Koppling som kan lossas utan verktyg 

Solenoid  Elektromagnetiskt styrd ventil 

Sugsida Del i hydrauliskt system där undertryck uppstår 
pga. en pump 

TEU  Styrbox för elektronik 

Tryckbrunn  Testanläggning där ett högt vätsketryck skapas 

Turbulent flöde Flöde där skikten i vätskan blandas till följd av 
störningar i flödet 

Ventil  Reglage för flöde 

Verkningsgrad Andelen tillförd energi som används för den 
huvudsakliga uppgiften 

Viskositet  Ett mått på hur trögflytande en vätska är 
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1 Inledning 
Denna rapport innefattar en del anonymisering. Företaget, intervjuade 
personer på företaget samt tidigare använda leverantörer kommer därför inte 
nämnas vid namn. 

1.1 Bakgrund 
AUV står för Autonomous Underwater Vehicle vilket på svenska betyder 
autonom undervattensfarkost. En AUV är för undervattensuppdrag där 
rutten är förutbestämd alternativt bestäms i realtid via trådlös 
kommunikation. Detta ska inte förväxlas med en ROV som står för Remotely 
Operated (underwater) Vehicle där farkosten styrs med hjälp av en kabel. 
Kabeln är kopplad mellan farkosten och en styrenhet som ofta finns på en 
annan farkost. Utmaningarna för en AUV är att den ska klara av att utföra 
sitt uppdrag och hinna med att stiga upp till ytan på egen hand med en 
begränsad batterikapacitet. En ROV har däremot en kontinuerlig 
strömtillförsel via en kabel vilket gör att kravet på energieffektivitet inte är 
lika strängt. En ROVs konstruktion blir generellt sett något enklare i och med 
att den inte behöver något batteri och sofistikerat datasystem. Fördelarna 
med en AUV är större rörelsefrihet och den behöver inte bli ledsagat av ett 
fartyg.  

För att kunna dyka och stiga med denna typ av farkost behövs det ett 
avvägningssystem, som ändrar deplacementet på farkosten, alltså den 
vattenmassa som farkosten trycker undan när den är sjösatt. Man ändrar 
deplacementet genom att ändra densiteten. Om farkostens densitet är högre 
än vattnet runtomkring sjunker farkosten. Om farkostens densitet är lägre än 
vattnets stiger farkosten. Mer information om detta finns under rubriken 
”Teori” i kapitel 2.1. 

Denna rapport beskriver ett arbete där ett befintligt koncept på ett 
avvägningssystem hos en AUV ska undersökas och förbättras. Farkosten är 
tänkt att vara uppbyggd av ett flertal moduler där avvägningssystemet utgör 
en sådan. En modul är i detta fall en skrovsektion med en samling 
komponenter som fyller en specifik funktion. Tanken med 
moduluppbyggnaden är att minimera utvecklingstider vid 
specialbeställningar i och med att vissa moduler kan bli standardiserade. Det 
möjliggör att kunden kan beställa en komplett farkost med de specifika 
moduler som uppfyller dennes önskemål. Avvägningsmodulen är tänkt att 
vara en standardmodul där ett pumpsystem pumpar en vätska mellan två 
blåsor för att ändra farkostens deplacement.  

Om något skulle gå fel under farkostens uppdrag ska ett nödsystem 
aktiveras för att få den att stiga upp till ytan. En av åtgärderna som 
nödsystemet utför är att avvägningssystemet snabbt ökar farkostens 
flytförmåga. Mer om hur pumpsystemet fungerar förklaras under rubriken 
”Nuvarande system” i kapitel 3.1. 
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1.2 Problembeskrivning 
Det befintliga avvägningssystemets hydrauliksystem fungerar, men är 
känsligt för läckage då några kopplingar inte är monteringsvänliga. När 
modulen har byggts ihop testas den i en tryckbrunn för att se om modulen 
håller tätt innan den levereras till kund. Däremot är det inte säkert att 
kunden utför samma test efter service eller reparation av modulen. 

Monteringen är krävande eftersom modulen har konstruerats för att 
komponenterna ska monteras lager på lager, vilket gör det svårt att komma 
åt komponenter i de inre lagren. Detta gör att det blir mycket arbete för att 
byta ut en enstaka del om den sitter en bit in i modulen.  

Ett annat problem är att pumpsystemet utvecklades för att pumpa vatten, 
därefter byttes vattnet ut mot glykolblandat vatten utan att komponenterna 
uppdaterades därefter. Att optimera systemet för denna blandning är något 
som önskas. 

Pumpen måste dessutom vara fylld med vätska för att fungera vilket skapar 
problem om en av de två blåsorna har tömts. När vätskan ska pumpas 
tillbaka till den tomma blåsan blir det svårt för pumpen att själv suga in 
vätskan i pumpen. 

1.3 Syfte 
Syftet med rapporten är att presentera ett förbättringsförslag på ett befintligt 
koncept av ett avvägningssystem hos en AUV. Förbättringsförslaget ska 
utformas för att underlätta montering av systemet, göra systemet mer 
underhållsvänligt samt öka tillförlitligheten i systemet. 

1.4 Kravspecifikation 
 Avvägningssystemet ska få plats i det nuvarande skrovet. 

 Ventilerna ska kunna drivas av batterisystemet. 

 Prestandakrav för pump: 
o Klara vätsketryck <32 bar 
o Flöde >3L/min vid 32 bar 
o Verkningsgrad > 75 % vid 30 bar. 
o Arbeta med tillförd effekt på ingående axel < 600 W 

 Hydrauliksystemet ska klara av ett tryck på 40 bar utan några skador 
eller läckage. 

 Alla komponenter ska vara skyddade mot korrosion. 

 Systemet ska vara anpassat för att klara av nedanstående miljö: 
o Den växlande temperaturen inuti farkosten är -25ᵒC till +70ᵒC 

vid förvaring. 

1.5 Metod 
I början av projektet samlades fakta om det nuvarande systemet in och 
undersöktes. Detta gjordes genom litteraturstudier i företagets databas, 
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studerande av 3D-CAD-modeller, studiebesök i företagets verkstad samt 
intervjuer med konstruktörer och verkstadspersonal. Innan intervjuerna och 
studiebesöken förbereddes frågor, följdfrågor tillkom under samtalen. 
Därefter började förbättringsförslag diskuteras vilka antingen ratades eller 
arbetades vidare med fram tills den slutgiltiga lösningen tagits fram. För att 
tydligt kunna presentera det slutgiltiga förslaget har hela modulen 
modellerats upp som 3D-CAD-modeller i Catia v5 vilka kan ses i figurerna i 
kapitel 4.3. Modellerna har även används för att kunna avgöra om 
komponenternas tänkta placering kommer fungera i verkligheten. 

1.6 Avgränsningar 
Arbetet berör de mekaniska delarna av farkostens avvägningssystem. 
Arbetet kommer även att beröra ämnen såsom elektronik och 
programmering men de förbättringar som lämnas fram kommer i första 
hand gälla mekanik. Elektroniska komponenter och deras funktioner 
kommer endast att behandlas då funktionen är väsentlig för de mekaniska 
lösningarna. 
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2 Teori 
För att lättare förstå de termer och begrepp som tas upp i rapporten 
presenteras här kortfattat bakomliggande teorier för att ge de 
grundkunskaper som kan tänkas behövas. 

2.1 Deplacement 
När en båt eller i det här fallet en AUV sjösätts kommer denna att tränga 
undan en viss mängd vatten. Massan av det undanträngda vattnet kallas 
farkostens deplacement. Det som avgör om en farkost flyter är förhållandet 
mellan dess massa och deplacement. Om massan är lika med deplacementet 
kommer farkosten att flyta, om massan är större än deplacementet kommer 
farkosten att sjunka. Detta uttrycks med hjälp av Archimedes princip1: 

”Lyftkraften på ett föremål i en vätska är lika stor som tyngden av den 
vätskemängd som föremålet tränger undan.” 

Matematiskt kan detta skrivas som 

𝐹 = 𝜌𝑣 ∙ 𝑉𝑣 ∙ 𝑔 

där 𝐹 är lyftkraften från vattnet som påverkar farkosten, 𝜌𝑣 är vattnets 
densitet, 𝑉𝑣 är volymen av det undanträngda vattnet, det vill säga volymen 
av farkostens del som är nedsänkt under vattenytan, och 𝑔 är 
tyngdaccelerationen. Formeln står med andra ord för deplacementet gånger 
tyngdaccelerationen är lika med vattnets lyftkraft. Lyftkraften måste vara 
densamma som tyngdkraften för att farkosten ska flyta. Farkostens 
tyngdkraft är dess massa gånger tyngdaccelerationen. Genom att dividera 
bort gravitationen påvisas det att deplacementet är detsamma som vikten. 

𝑇𝑦𝑛𝑔𝑑𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑒𝑛 = 𝐿𝑦𝑓𝑡𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑒𝑛 

ger 

𝜌𝑓 ∙ 𝑉𝑓 ∙ 𝑔 = 𝜌𝑣 ∙ 𝑉𝑣 ∙ 𝑔 

där 𝜌𝑓är farkostens densitet och 𝑉𝑓är dess volym. 

Denna jämnvikt råder då farkosten flyter på eller i vattnet. Om denna 
jämvikt rubbas på grund av att tyngdkraften av någon anledning ändras 
kommer farkosten börja sjunka om tyngdkraften är större och stiga om 
tyngdkraften är mindre än lyftkraften. För en undervattensfarkost som flyter 
i undervattensläge är dess volym lika med den undanträngda vätskans 
volym. Då den flyter råder jämnvikt enligt formeln ovan och även dess 
densitet är densamma som vattnets. Om densiteten skulle öka sjunker 
farkosten och om densiteten minskar stiger farkosten. Det bör noteras att 
vattnets densitet inte är konstant. Den beror på djup, temperatur och 

                                                 
1 StuderaSmart, Densitet och tryck, Tillgänglig: 
http://www.studerasmart.nu/kurshjalpen/fysik/fysik-1/densitet-och-tryck/[2015-11-23] 
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salthalt2. Undervattensfarkoster utnyttjar detta fenomen för att justera sin 
placering i höjdled genom att ändra sin densitet. Detta kan göras genom att 
farkosten pumpar in eller ut vatten för att öka respektive minska sin densitet. 
Avvägningssystemet som behandlas i denna rapport innehåller bland annat 
ett pumpsystem som just har till uppgift att justera farkostens deplacement, 
med andra ord farkostens placering i höjdled. 

2.2 Avvägningssystem 
Ett avvägningssystem är ett system som kan justera en farkosts densitet för 
att kunna påverka om farkosten ska flyta eller sjunka. Nästan alla 
undervattensfarkoster använder någon form av avvägningssystem för att 
kunna ta sig från ytläge till undervattensläge och tvärt om. 
Avvägningssystem finns i olika utföranden. Det alla har gemensamt är att de 
ändrar densiteten på farkosten genom att antingen ändra på dess vikt eller 
dess volym.  

Ett avvägningssystem som förekommer i många u-båtar är att vatten 
pumpas in i ballasttankar för att öka farkostens vikt och därmed få den att 
sjunka. Motsatt effekt fås när vattnet pumpas ut vilket gör att farkosten blir 
lättare och stiger till ytan. Problemet med att pumpa vatten är att 
avvägningssystemet konstant är i kontakt med havsvatten och behöver 
därigenom motstå korrosion samt föroreningar såsom sand och växter. 
Därför bygger man slutna avvägningssystem som pumpar en medhavd 
vätska mellan en inre och en yttre blåsa. Detta kräver att den yttre blåsan ska 
vara tillverkad av ett elastiskt material som tål det höga trycket från det 
omgivande vattnet när farkosten befinner sig i djupläge.  

Det finns även andra sätt att ändra en undervattensfarkosts deplacement på. 
Ett udda exempel är att smälta och kyla vax, som kan ändra sin volym 
avsevärt beroende på vilket vax det är, vilket ändrar dess densitet3. 

2.3 Tätningar 
Det finns en mängd olika sorters tätningar till kopplingar av hydraulsystem 
ute på marknaden. De två vanligaste sorterna är metallisk och elastometrisk 
tätning. Metaliska tätningar bygger på att en metallpackning utsätts för 
plastisk deformation och då övergår i en form som täpper till springorna i 
kopplingen. En skärringskoppling är en variant på metallisk tätning, där en 
konisk ring av metall på ett inre rör pressas in i ett annat rör med konisk yta. 
På samma sätt deformeras ringen som tätar både mot det inre och yttre röret. 
Elastometriska tätningar bygger på att tätningsmaterialet utsätts för elastisk 
deformation och täpper till springorna i kopplingen. En o-ring är ett exempel 
på en elastometrisk tätning.  

                                                 
2 Windows to the universe, Density of Ocean Water, Tillgänglig: 
http://www.windows2universe.org/earth/Water/density.html [2015-12-15] 
3 Inoue. Shibuya. Nagano. 2010, s 1102 
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Olika tätningar är bra för olika ändamål, den metalliska klarar generellt 
högre tryck och temperaturer än den elastometriska tätningen4. 
Elastometriska tätningar kan deformeras mycket mer än metalliska5. 
Däremot är deras livslängd i fixerat tillstånd kortare då de har en tendens att 
torka ut och hårdna. Deras tätningsförmåga försämras också snabbt i höga 
och låga temperaturer. 

2.4 Avskärmning 
Alla elektriska ledare avger elektromagnetiska fält när en ström går igenom 
dem6. På samma sätt kan motsatsen uppstå när en ledare placeras i ett 
elektromagnetiskt fält. Därför kan det uppstå störningar i kablar när de 
placeras nära andra strömförande kablar. Vid överföring av konstant och 
likriktad ström är detta oftast inget problem, men ju större strömmar ju 
större störningar. 

Störningar är viktigt att tänka på då det rör kablar som överför information. 
Störningarna kan störa ut signalerna som skickas och då göra informationen 
oläsbar eller felaktig för mottagaren. För att undvika detta måste 
elektromagnetfältet som närliggande kablarna avger begränsas så att de inte 
når de känsliga signalkablarna. Detta görs antingen genom att sära på 
kablarna, eftersom elektromagnetfältet avtar med avståndet, eller genom att 
tillämpa någon form av avskärmning som hindrar elektromagnetfältet att nå 
fram. 

Avskärmning går att göra på olika sätt. Antingen kan de elektromagnetiska 
fälten blockeras av avskärmningsmaterial eller ledas runt den avskärmade 
kabeln.  

                                                 
4 Seal-mart Tillgänglig: http://www.seal-
mart.com/download/sm_gasket_overview_nov_08_b.pdf [2015-11-23] 
5 Thomasnet, Gasket Materials and selection, Tillgänglig: 
http://www.thomasnet.com/articles/hardware/gasket-materials [2015-11-23]  
6 StuderaSmart, Magnetiska fält, Tillgänglig: 
http://www.studerasmart.nu/kurshjalpen/fysik/fysik-2/magnetiska-falt/ [2015-11-24] 
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3 Faktainsamling 
I denna del förklaras först det nuvarande systemets grundläggande funktion 
och uppbyggnad. Därefter redovisas de problemområden som det 
nuvarande systemet har, samt förslag på hur de kan lösas. 

3.1 Nuvarande system 

 

Figur 1: Det nuvarande systemet sett framifrån (vänster bild) och från sidan med 
skrovet borttaget (höger bild). 

Systemet består av ett pumpsystem med styrsystem, en inre blåsa och en 
yttre blåsa. För att ändra deplacementet på farkosten pumpas en blandning 
av glykol och vatten mellan blåsorna. När den våta blåsan töms, det vill säga 
vätskan i den pumpas över i den torra blåsan, kan vatten upptas utanför den 
våta blåsan vilket resulterar i att farkostens totala volym minskar och 
farkosten sjunker (figur 2). Motsatt effekt fås genom att fylla den våta blåsan, 
det vill säga vätskan pumpas tillbaka från den torra blåsan, vattnet utanför 
den våta blåsan pressas ut, deplacementet ökar och farkosten stiger uppåt 
(figur 3). Mellan blåsorna finns en skiljevägg som hindrar att havsvatten kan 
komma in i det utrymme där den torra blåsan finns.  

 

Figur 2: Den våta blåsan som är i kontakt med vattnet, är nästan tom. Farkosten 
sjunker eftersom dess densitet är högre än det omgivande vattnet. 
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Figur 3: Den våta blåsan är fylld vilket gör att farkosten stiger. 

 
Figur 4: Vätskemängden dimensioneras så att när blåsorna är ungefär lika stora har 
farkosten samma densitet som det omgivande vattnet.  

Avvägningssystemets uppgift är att ändra farkostens deplacement så att 
farkosten dyker i början av dess uppdrag samt att stiga till ytan vid avslutat 
uppdrag samt håller sig flytande när farkosten ska bärgas. När farkosten har 
sjunkit tillräckligt långt ner ökar avvägningssystemet deplacementet något 
för att farkosten ska få samma densitet som det omgivande vattnet (figur 4). 
Då detta läge har uppnåtts används enbart propeller och roder för att 
manövrera farkosten. 
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3.2 Problem och lösningsförslag 
För att få en bättre bild över avvägningssystemet och dess 
förbättringsmöjligheter har intervjuer gjorts med insatt personal från 
företaget. Den insamlade informationen är indelade i följande kapitel:  

3.2.1 Läckage 

3.2.2 Placering av flödesmätare 

3.2.3 Pumpsystemet 

3.2.4 Pumpens olika dimensionerade anslutningar 

3.2.5 Kabeldragning 

3.2.6 Kontaktdon vid ventilblocket 

3.2.7 Längd på hydraulslangar 

3.2.8 Dräneringsventilen 

3.2.9 Motorns elkablar 

3.2.10 Begränsat utrymme för vissa fästelement 

Nedan behandlas de ovan listade punkterna. Direkt efter varje problem 
(d.v.s. kapitel) beskrivs olika lösningsförslag för varje isolerat problem. 
Lösningsförslagen är framtagna genom spontana idéer som uppkommit 
under projektets gång samt förslag som getts från personal på företaget. Efter 
diskussion har förslag som inte ansetts genomförbara valts att inte 
presenteras i rapporten. 

3.2.1 Läckage 
Styva rör var fästa med skärringskopplingar som har en tendens att läcka då 
de är känsliga för spänningar. Om någon råkar trycka på ett rör under arbete 
med modulen kan det orsaka läckage. Dessa kopplingar är även känsliga och 
de kräver mycket av montören. Tätningen bygger på att en metallring 
deformeras och på så sätt tätar mellan koppling och rör. Det är av yttersta 
vikt att ytorna är rena från partiklar och smuts och att deformeringen sker 
korrekt för att kopplingen ska bli tät, eftersom metallringens deformeras 
mycket litet. Det finns inget riktigt verifieringsförfarande för att säkerställa 
att skärringen blivit tät, annat än att testa systemet efter montering. Systemet 
förlitar sig helt enkelt på att instruktionen för montering av 
skärringskopplingar har följts. Detta i kombination med platsbrist gör 
skärringskopplingen till en olämplig koppling att använda i systemet. 
Problemet med läckage har till stor del lösts genom att nästan alla styva rör 
ersatts med slangar. 

Det finns fortfarande ett ställe i modulen som är kopplat med rör. Det är 
kopplingen mellan flödesmätaren och nippeln in till den torra blåsan som 
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markeras i figur 5. Anledningen till att röret inte har bytts ut mot en slang är 
att avståndet är så kort att en slangkoppling inte skulle få plats. 

 

Figur 5: Skärringskopplingen mellan nippeln till torra blåsan och flödesmätaren. 

Även nipplarna in till blåsorna, se figur 6, har inneburit en del problem. 
Nipplarna tätas genom att gummit i blåsans vägg kläms fast med hjälp av en 
mutter från utsidan. Om nippeln inte är helt centrerad i hålet på blåsan när 
den spänns fast blir mängden gummi ojämnt fördelat mellan nippel och 
mutter. I den del av tätningen där mängden gummi är mindre finns risk att 
tätningen ger vika vid högre tryck vilket leder till läckage.   

 

Figur 6: Nippeln in till våta blåsan. 

Problemet med läckage beror på många olika faktorer och det krävs så lite 
för att något ska gå fel. Tanken är att modulen ska testas i en tryckbrunn 
innan leverans för att kunna garantera att allt fungerar som det ska. 
Problemet ligger i att kunden inte alltid har tillgång till en tryckbrunn och 
därför inte kan testa modulen varje gång service har utförts. 

Förslag på lösning 
Det är önskvärt om modulen hade kopplingar som är så lätta som möjligt att 
montera, helst också med ett givet mått av kompression på gummit så att 
montören med säkerhet kan montera rätt. 

Problemet med nipplarna skulle kunna lösas genom att ha blåsor med 
ingjutna slangar istället för att som idag ha blåsor med enbart ett hål i. En 
koppling skulle sedan kunna föras in i slangen och en hylsa kunna träs 



11 
 

utanpå, därigenom skulle det vara lättare att se hur mycket material som 
låses fast av kopplingen. Nippeln kan ses i figur 6. 

3.2.2 Placering av flödesmätare 
Placeringen av flödesmätaren utgör ett problem eftersom det är svårt att 
lossa dess elkontakt. Med den placeringen hamnar kontakten nära intill 
skrovet, se figur 7. För att lossa kontakten måste flödesmätaren skruvas loss 
från sin upphängning och från röret på dess baksida som går till den våta 
blåsan. Dessvärre behöver hela hydraulsystemet först tömmas innan röret 
kan lossas. Det är även svårt att komma åt att lossa och dra åt det nämnda 
röret då det är på dess baksida där det är ont om utrymme. Röret är 
dessutom anslutet med en svårdragen skärringskoppling. 

 

Figur 7: Flödesmätare med dess kontakt riktad nedåt. Kopplingen mellan 
flödesmätaren och den torra blåsan befinner sig bakom flödesmätaren. 

Förslag på lösning 
Flödesmätaren bör flyttas till en annan plats i modulen. Två problem, med 
kontakten vid botten och skärringskopplingen bakom, kan lösas på samma 
gång. Det krävs att flödesmätaren flyttas tillräckligt långt bort från nippeln in 
till den torra blåsan, eftersom när skärringskoppling ersätts med en 
lätthanterlig slang med presskopplingar kräver det ett något större utrymme.  
Konstruktionsförslaget som redovisas senare kommer ta hänsyn till dessa 
problem. 

3.2.3 Pumpsystemet 
Pumpen som sitter i modulen idag är av typen axial kolvpump. Pumpen går 
bara att köra i en riktning vilket innebär att ett relativt komplicerat 
ventilblock med fyra ventiler behövs för att rikta om vätskan mellan 
blåsorna. Ventilerna är av typen fjäderbelastad kägelventil som endast 
släpper igenom flöde åt ett håll. De kan öppnas och stängas med hjälp av en 
inbyggd elektronisk styrning via en solenoid. Ventilernas styrning är kopplat i 
par där det första paret består av ventil 1 och 2, det andra paret består av 
ventil 3 och 4. När det första ventilparet är öppet kan pumpen pumpa över 
vätska från den torra blåsan till den våta blåsan, se figur 8. När det andra 
ventilparet är öppet, se figur 9, kan vätska pumpas från den våta blåsan till 
den torra blåsan. 
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I systemet finns även en backventil (benämns ”check valve” i figur 9) som ser 
till att flödet från den våta blåsan inte går direkt till pumpen och genom det 
första ventilparet utan går genom det andra ventilparet. 

 

Figur 8: Ventil 1 och 2 är öppna. Flödet går från den torra blåsan till den våta. 

 

Figur 9: Ventil 3 och 4 är öppna. Flödet går från den våta blåsan till den torra. 

Tyvärr har pumpsystemet ett annat problem. När pumpen har pumpat över 
all vätska från ena blåsan till den andra kommer ledningen på pumpens 
sugsida vara tom, se figur 8 och 9. När den sedan ska pumpa tillbaka vätskan 
(OBS! samma riktning för pumpen) kommer den pumpa vakuum i 
sugledningen. Pumpen kräver att vätska finns på sugsidan för att fungera. 

Pumpen valdes för att pumpa vatten men nu använder sig systemet av en 
vätskeblandning med glykol och vatten vilket ger nya valmöjligheter för 
komponenter i systemet.  
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Förslag på lösning 
Blandningen av vatten och glykol har som tidigare nämnt andra egenskaper 
än rent vatten. En av dessa är glykolens smörjande förmåga. Den öppnar upp 
möjligheter för att använda helt andra typer av pumpar som lämpar sig 
bättre för ändamålet.  

Den pump som används idag kallas för förträngningspump. En sådan 
fungerar genom att den tar in en mängd vätska via dess inlopp till ett slutet 
utrymme. Därefter pressas vätskan ut genom pumpens utlopp, vilket skapar 
ett flöde i systemet7. Studier på olika pumptyper visar att 
förträngningspumpar oftast har bra sugförmåga8. Det varierar dock mellan 
olika typer av förträngningspumpar. Något som skulle underlätta i systemet 
är om pumpen kan köras i båda riktningarna, en så kallad reversibel pump. 
Med en reversibel pump kan konstruktionen förenklas avsevärt. Det behövs 
inte längre ett komplicerat ventilblock eller backventil utan bara en ventil på 
den våta blåsans sida som stänger flödet när pumpen inte används, detta för 
att undvika läckage mellan blåsorna. 

En fördel med en reversibelt pumpsystem är att kravet på pumpens 
sugförmåga skulle försvinna. Detta för att vätskan konstant skulle vara i 
kontakt med pumpen eftersom sug och trycksidan skulle växla när den ena 
blåsan pumpats torr. 

3.2.4 Pumpens olika dimensionerade anslutningar 
Pumpen har olika dimensioner på sina anslutningar för att det inte ska gå att 
felkoppla slangarna. Enligt dagens konstruktion monteras en hane-hane 
adapter på vardera anslutning på pumpen, därefter monteras en slang med 
presskoppling på vardera adapter. Problemet är att den ände av adaptern 
som slangarna ska anslutas med har samma dimension för båda adaptrarna 
vilket kan leda till felkoppling. Samma felkoppling kan uppstå när slangarna 
ansluts på ventilblocket. 

Förslag på lösning 
För att det ska bli omöjligt eller åtminstone svårt att montera fel bör 
problemet åtgärdas genom: 

1. Mekaniskt: Att ha olika dimensioner, olika form på fästanordningen 
eller olika gängstigning. Fördelen med det är att det blir omöjligt att 
montera fel slang på fel adapter utan att använda våld. Nackdelen är 
att fler unika komponenter behöver köpas in samt, att gängor skadas 
om någon mot förmodan försöker att med våld skruva på något fel. 

                                                 
7 Pumpportalen, Förträngningspumpars grunder, Tillgänglig: 
http://www.pumpportalen.se/pumphandboken/fortrangningspumpars-grunder/ [2015-
11-24]  
8 Pumpportalen, Pumpars sugförmåga, npsh och kavitation, Tillgänglig: 
http://www.pumpportalen.se/pumphandboken/pumpars-sugformaga-npsh-och-
kavitation/ [2015-11-23]  
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2. Visuellt: Att med färger eller text visa vad som ska kopplas vart. 
Fördelen är att det går snabbt att se vad som ska kopplas vart, utan att 
behöva läsa någon beskrivning först. Nackdelarna är att vid skrift kan 
språkproblem uppkomma samt att alla kontakter måste 
efterbehandlas efter inköp för att bli märkta på rätt sätt. 

3.2.5 Kabeldragning 
I dagsläget finns det två genomgående rör i avvägningssystemets modul, ett 
större och ett mindre för att kunna dra kablar genom farkosten. Signalkabeln 
går igenom det mindre röret som är markerat i figur 10, allt annat kablage 
går igenom det stora röret. På grund av att det mindre rörets innerdiameter 
är mindre än diametern på kabelns kontaktdon måste kontakten lossas från 
kabeln för att kunna träs igenom röret. Vid återmontering måste 
signalkabeln och kontakten monteras ihop igen. Det är en tidsödande 
process som dessutom ger utrymme för felmontering. Signalkabeln är 
känslig mot störningar från kraftkabeln, störningarna avtar med avståndet 
mellan kablarna ökar. Därför har signalkabeln dragits i ett separat rör. 

 

Figur 10: Röret för signalkabel markerat i rött. 

Förslag på lösning 
Röret för signalkabeln kan tas bort och signalkabeln kan träs genom det 
kvarvarande stora röret. Dock kommer någon form av avskärmning för 
kablarna behövas då störningarna troligtvis kommer uppstå när kablarna 
ligger så nära varandra. Borttagandet av det mindre röret skulle resultera i 
att det blir en komponent mindre som måste beställas samt att det skulle 
underlätta monteringen avsevärt. Avskärmningen skulle i så fall bestå av en 
direkt avskärmning i form av en metallväv som omsluter kabeln. Den kan 
också kompletteras med en insats i det stora röret som särar på kablarna för 
att på så sätt minska styrkan på det elektromagnetiska fältet som kan 
påverka signalkabeln. 
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3.2.6 Kontaktdon vid ventilblocket 
Det sitter fyra kontaktdon på ventilblocket. Kontaktdonen är säkrade med 
skruvar som är svåra att komma åt, se figur 11. I dagsläget måste montören 
lirka sig in för att lossa eller dra skruvarna. Detta skulle behöva ändras så att 
kontakterna och dess skruvar får en mer lättillgänglig placering. 

 

Figur 11: De fyra inringade delarna är kontaktdonen som nämns i texten. 

Förslag på lösning 
Om ventilblocket ska behållas behöver det undersökas om kontaktdonen går 
att beställa i ett annat utförande som skulle passa bättre för den här 
konstruktionen. Annars bör en omplacering av hela ventilblocket göras så att 
kontakterna blir lättåtkomligare. 

Om pumpen skulle bytas ut mot en reversibel pump skulle det problemet 
lösa sig självt då systemet sannolikt inte skulle behöva ha så många ventiler 
som i nuvarande utförande.  

3.2.7 Längd på hydraulslangar 
Slangen på trycksidan mellan ventilblocket och pumpen (övre slangen i figur 
12) är för lång vilket kan leda till att slangen nöts mot fästet till 
ethernetswitchen, således kan läckage uppstå i systemet. 

  

Figur 12: Pilarna pekar på hydraulslangarna som kan slå i ethernetswitchen. 
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Förslag på lösning 
Slangarnas längd bör optimeras så att de inte riskerar att nötas mot något. 
Slangarna kan även fixeras med hjälp av buntband eller rörklämmor för att 
minimera risken att vibrationer eller stötar får slangarna att skava mot andra 
delar av modulen. 

3.2.8 Dräneringsventilen 
Idag sitter dräneringsventilen på pumpens sugsida, se figur 13. Den består av 
en snabbkoppling som tätar genom att en fjäderbelastad kula täpper till ett hål. 
I detta utförande riskerar den att öppna sig om pumpen genererar för 
kraftigt undertryck. Tryckskillnaden gör så att kulan vill tryckas in i ventilen 
vilket gör att ventilen öppnar sig. Fjädern hindrar att detta händer men blir 
undertrycket för stort kommer den inte kunna hålla emot och systemet 
kommer läcka in luft. Luft är en förorening i ett hydraulsystem och kan 
skapa problem i form av skumbildning, sämre smörjning, sämre precision 
samt oxidationsskador9.  

 

Figur 13: Dräneringsventilen placerad på pumpens sugledning, tryckledningen syns 
direkt ovanför. 

Förslag på lösning 
Beroende på vilken typ av pump som används kommer problemet att kunna 
lösas på olika sätt. Med en pump som bara går att köra i en riktning räcker 
det med att placera dräneringsventilen på pumpens trycksida. Det konstanta 
trycket gör att ventilen håller tätt. Vid användning av en pump som går att 
köra i två riktningar blir lösningen mer komplicerad. I och med att tryck- och 
sugsida växlar beroende på åt vilket håll pumpen körs går det inte att placera 
dräneringsventilen så att den konstant är trycksatt. Däremot kan den 
placeras så att den nästan alltid kommer vara under tryck nämligen nära den 
våta blåsan eftersom den alltid är trycksatt när farkosten är under vatten. 
Övertrycket kan dock försvinna om den våta blåsan är tom eller är ovanför 
vattenytan. 

                                                 
9 Inspecta, ABC I hydraulikkunskap för lyftbranschen, Tillgänglig: 
http://www.inspecta.com/sv/Press/Artiklar/2011/Svenska/ABC-i-hydraulikkunskap-
for-lyftbranschen/ [2015-11-17] 
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Det skulle också gå att lösa problemet genom att använda av en manuellt 
öppningsbar ventil som oavsett inre tryck sluter tätt. Då ventilen öppnas och 
sluts för hand måste den som har arbetat med ventilen komma ihåg att 
stänga den igen. Om detta glöms kan ventilen läcka. Den mänskliga faktorn 
talar emot användandet av denna typ av ventil. I varje fall bör det finnas 
någon form av koppling som dräneringsslangen kan anslutas till 
dräneringsventilen. 

Ett tredje alternativ är att ha ett lock som sätts på snabbkopplingen som tätar 
även om fjädern skulle ge vika. Locket skulle kunna antas i form av en 
dödkoppling, alltså samma koppling kommer sitta på dräneringspumpen 
som är igensatt i den ände där slangen annars sitter. Till skillnad från 
kulventilen är locket en extra säkerhet istället för det enda som hindrar 
dräneringsventilen från att läcka. 

3.2.9 Motorns elkablar 
Ut från motorn går kablar ihop till ett kontaktdon. Kontaktdonet är fäst i en 
hållare inuti farkosten, se figur 14. Problemet är att det fästa kontaktdonet är 
vänt inåt farkosten samt att det har en spärr som är svår att släppa på. Detta 
gör det svårt att koppla isär kontaktdonen då montören är tvungen att få in 
handen bakom fästet för att kunna greppa tag om kontaktdonet och släppa 
på spärren. 

 

Figur 14: Kontakten på kablarna från motorn går igenom den inringade hållaren. 

Förslag på lösning 
Problemet med motorns kablar och dess kontaktdon skulle kunna lösas 
genom att kontaktdonet satt direkt på motorns styrbox, vilket skulle 
resultera i att fästet kan tas bort. Det skulle också kunna lösas genom att 
fästet placerades på ett sätt som gav lätt åtkomst till båda sidorna. 
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3.2.10 Begränsat utrymme för vissa fästelement 
Det finns vissa detaljer som är svåra att montera på grund av platsbrist. En 
av dessa är monteringen av den övre hyllan mot stabilisringsplåtarna. 
Utrymmet är så trångt att det är svårt att få brickorna på plats mellan 
muttern och hyllan (inringat i figur 15). Svåråtkomliga utrymmen gör att 
monteringen tar lång tid och att det finns en risk för att brickorna tappas i 
skrovet, vilket i värsta fall kan leda till kortslutning senare under drift.  

 

Figur 15: Problem med utrymme vid åtdragning av denna skruv. 

Förslag på lösning 
Skruvarna kan bli lättare att montera om innanmätet konstrueras om. Ett 
exempel är att pumpsystemet kan byggas upp i ett öppet chassi som lätt kan 
lyftas ur skrovet. Alla komponenter kan då monteras på en arbetsbänk och 
kommas åt från chassits alla sidor. Chassit med monterade komponenter 
utgör då en enhet som lyfts in och fästs i skrovet.  
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4 Konstruktion och komponenter för 
detaljerad lösning 
I faktainsamlingen skrevs förslag till lösningar på de problem som behöver 
åtgärdas. Varje förslag fokuserar på ett enskilt problem, men för att lösa alla 
problem och få ihop det till ett helt system behöver lösningarna ta hänsyn till 
varandra. Där en vald lösning kommer ge effekter på hur ett annat problem 
går att lösa. 

För att lättare få en blick över lämpliga lösningar som passar ihop summeras 
de till tre stycken övergripande problemområden. Dessa är i sin tur beroende 
av varandra. Det som beslutas i ett problemområde kommer vara 
grundförutsättningarna för nästa del. 

Problemområdena är: 

 Hydraulsystemet: 
Rörande konceptet hur vätskan ska transporteras från en blåsa till en 
annan. 

 Val av komponenter: 
Vilka komponenter som behövs för att få systemet att fungera. 

 Placering av komponenter: 
Hur alla komponenter ska placeras och fästas i modulen för smidigast 
montering. Placeringen behandlar även slang- och kabeldragning. 

Alla dessa problemområden gås igenom separat. I slutet av varje 
problemområde presenteras en slutlig lösning som motiveras. 

4.1 Hydraulsystemet 
Då nuvarande pump endast kan pumpa åt ett håll har ett ventilblock byggts 
för att kunna rikta flödet. Den lösningen skapade i sin tur ett nytt problem i 
form av att pumpen inte har förmågan att evakuera sin egen sugledning. För 
att förbättra dagens system finns det olika sätt att lösa det på.  

Första sättet är att fortsätta använda en enkelriktad pump. Därmed behövs 
pumpen endast optimeras för det befintliga systemet så att den klarar av att 
dra fram vätskan till sin sugsida, även då slangen tömts. I detta fall behålls 
samma flödesschema enligt figur 16.  
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Figur 16: Flödesschema enligt alternativ ett med enkelriktad pump. 

För- och nackdelar med ett system med en enkelriktad pump: 

 Systemet är beprövat och har bevisats fungera.  

 Endast en ny pump behöver tas fram. 

 Ett ventilblock med många ventiler behövs. 

 

Andra sättet är att byta ut pumpen till en reversibel pump och därigenom 
även ta bort behovet av ett ventilblock. Vilket resulterar i ett nytt 
flödesschema enligt figur 17. 

 

Figur 17: Flödesschema omarbetat enligt alternativ två med en reversibel pump. 

För- och nackdelar med ett system med en reversibel pump: 

 Systemet kan förenklas genom minskning av antal komponenter. 

 Färre komponenter resulterar i att systemet tar mindre plats. 

 Inget krav på att pumpen ska ha bra sugförmåga då vätska konstant 
kommer finnas på sugsidan för aktuell pumpriktning. 

 Bättre driftsäkerhet. 

 Minskar risken för felkoppling 

 Systemet är otestat. 
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Alternativ två är att föredra då det kräver färre komponenter vilket sparar 
plats och vikt. Det skulle även resultera i ett enklare flödesschema som är 
lättare att följa, vilket vid montering skulle bli lättare att arbeta med. Den 
viktigaste anledningen till varför alternativ två är bättre än alternativ ett är 
driftsäkerheten. Om ventilerna i alternativ ett inte skulle fungera exakt som 
tänkt, till exempel på grund av felkopplade kontakter eller glapp i någon av 
kontakterna, skulle ventilerna öppna sig i fel mönster eller stanna i stängt 
läge och därigenom strypa allt flöde i systemet. Det är känt att ju fler 
komponenter, här antal ventiler, desto större är sannolikheten att fel uppstår, 
av teknisk anledning och av mänsklig faktor. Med alternativ två är systemet 
mycket enklare. Risken för felkoppling minimeras då det bara finns en ventil. 
Dessutom skulle flödet endast hindras i en riktning vid problem med 
styrningen. Om ventilen är vriden enligt figur 17 kommer systemet alltid 
kunna pumpa farkosten lätt och då stiga till ytan oavsett om ventilens 
styrning fungerar eller inte. Av denna anledning har alternativ två valts att 
arbeta vidare med. 

Som tidigare nämnts kommer det fortfarande behövas en ventil i systemet. 
Detta för att pumpen inte ska behöva hålla emot det tryck som uppstår från 
den våta blåsan när farkosten sjösatts. Om en stillastående pump belastas 
med ett sådant tryck finns en risk att den börjar läcka. Detta skulle leda till 
att den våta blåsan töms och farkosten sjunker. Beroende på vilken typ av 
pump som används kan detta även leda till att vätskan får pumpen att börja 
rotera, vilket kan leda till att el genereras tillbaka in till styrkretsarna via 
motorn och störa elsystemet. Ventilen bör därför placeras mellan pumpen 
och den våta blåsan för att undvika detta. Det behövs ingen ventil mot den 
torra blåsan eftersom vätskan är inkompressibel, vilket innebär att om flödet 
har stoppats i en del av systemet så stannar flödet i hela systemet. 

Dräneringsventilens placering kommer bli svårare vid val av alternativ två. 
Där finns ingen konstant trycksida, vilket behövs för att snabbkopplingen 
garanterat ska hålla tätt. Här blir valet mellan att sätta dit en ventil som inte 
är känslig för undertryck, till exempel en kulventil, och att placera 
snabbkopplingen så risken att den utsetts för undertryck minimeras. 

Om en kulventil ska sättas dit måste det fortfarande finnas en snabbkoppling 
efter den, annars finns risken att dräneringsslangen kopplas loss utan att 
systemet automatiskt sluter tätt. Risken finns även att någon vrider på 
ventilen när dräneringenslangen inte är ansluten, och då behöva dränera om 
hela systemet. Det bästa vore om det fanns en snabbkoppling som varken är 
känslig mot över- eller undertryck. Dock finns det inte några sådana ute på 
marknaden just nu enligt de marknadsundersökningar som gjorts. Därför 
kommer det behövas någon kombination av ventil samt snabbkoppling, där 
snabbkopplingen håller emot övertrycket och ventilen håller emot 
undertrycket i ledningen. 

Om det inte ska användas en kulventil finns det endast ett ställe i systemet 
där det nästan alltid kommer vara övertryck. Det är mellan ventilen och den 
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våta blåsan. Eftersom den våta blåsan trycksätts av vattnet utanför farkosten 
när den sjösätts vilket skapar ett övertryck i ledningen mellan blåsan och 
ventilen. När pumpen suger från den våta blåsan bör övertrycket i den våta 
blåsan kompensera för en del av undertrycket pumpen skapar. Problem med 
undertryck uppstår om den våta blåsan skulle tömmas. Detta kan ske i 
samband med nollställning av flödesmätaren. Genom att pumpa över all 
vätska till den torra blåsan kan styrprogramet nollställa mätningen av 
vätska. Detta skulle dock kunna göras i den våta blåsan samt att vanligast är 
att flödesmätaren nollställs vid vattenneutral nivå för att lätt kunna se hur 
blåsorna påverkar farkostens densitet. Ett annat scenario där undertryck i 
dräneringsventilen kan uppstå är att farkosten dyker riktigt snabbt med hjälp 
av avvägningssystemet. Det vill säga att all vätska pumpas över till torra 
blåsan för att göra farkostens densitet så låg som möjligt. I praktiken används 
avvägningssystemet vid dykning endast för att sakta dyka ned så att rodret 
sak fungera och där för är detta scenario inte troligt. 

Lösningen med endast en snabbkoppling är att föredra då en extra ventil tar 
upp mer plats samt den mänskliga faktorn inte kan borträknas. Systemet får 
ändå inte riskera att dra in luft, därför bör ett experiment utföras för att 
undersöka vilket undertryck som kan uppstå i det nya systemet. Därefter ska 
det jämföras med vilket undertryck snabbkopplingens öppnar sig. I det här 
projektet finns det inte tid till att göra detta experiment, men för att kunna 
arbeta vidare görs antagandet att snabbkopplingen klarar av undertrycket. 
Det bör noteras att risken att det skedde i det gamla systemet var väldigt 
liten, samt att en ny snabbkoppling har valts som bör klara ett större 
undertryck, se avsnittet ”Val av komponenter” nedan. Därför väljs 
alternativet med en extra ventil bort. 

Om testet skulle visa att den spillfria snabbkopplingshonan inte sluter tätt 
vid det undertryck som bildas, samtidigt som alternativet med en extra 
ventil fortfarande inte ska användas, går det att använda en dödkoppling. 
Dödkopplingen skulle antas i form av en snabbkopplingshane eller hona 
med en stopplugg i ena änden som sätts på dräneringsventilen när systemet 
dränerats klart. För att få någon säkerhet i denna lösning bör dödkopplingen 
vara målad i en stark färg samt hänga i en kedja eller liknande från 
dräneringsventilen för att det lätt ska upptäckas om den sitter på eller inte. 

Flödesmätarens placering är inte av betydelse för hydraulsystemets funktion 
vilket gör att den kan placeras där det är enklast för montage. De enda 
kraven placeringen har är att det ska gå att koppla in den med presskoppling 
och slang, samt att kontakten ska gå att kopplas loss utan att hela 
flödesmätaren behöver flyttas. 

För att lösa problemet med att nipplarna inte alltid blir centrerade i blåsorna 
har möjligheten till att gjuta blåsorna så att de har slangar direkt fästa på sig 
undersökts. Problemet som uppstod var att lyckas hitta ett sätt att föra 
slangen igenom väggen in till det våta utrymmet utan att havsvatten läckte 
in till den torra delen. I och med att slangen är mjuk kommer den inte kunna 



23 
 

täta runt sig på samma sätt som nipplarna kan. Då ingen lösning har hittats 
samt att problemet bedömts som relativt litet har valet blivit att behålla 
nipplarna i samma utförande tills vidare.  

4.2 Val av komponenter 
I detta kapitel presenteras förslag på komponenter som skulle fungera i det 
hydraulsystem som presenterades i föregående kapitel 4.1. Dessa presenteras 
för att bevisa att systemet kan byggas upp av komponenter som finns 
tillgängliga på marknaden. De är däremot inte nödvändigtvis de enda 
alternativen som finns att tillgå.  

4.2.1 Ventil 
Den ventil som väljs har använts i andra liknande system. Den är dessutom 
mindre och lättare än de ventiler med samma egenskaper som undersökts 
från andra tillverkare. 

Ventilen heter ”2/2 DIRECTIONAL VALVE” (figur 18) och tillverkas av 
”The Water Hydraulics Company”. Ventilen är en elektriskt styrd backventil 
och öppnas mekaniskt när flöde kommer i ena riktningen och sluter tätt i 
andra riktningen. Om en spänning läggs på öppnas ventilen och släpper 
igenom flödet i den nämnda riktningen. 

Ventilen klarar alla krav förutom att den är anpassad för vatten och inte 
glykolblandat vatten. Detta bör inte vara något problem då viskositeten på 
glykolblandat vatten är högre än rent vatten. Hade det varit tvärtom skulle 
det kunna resultera i att vätskan ”sipprar” igenom ventilen när den är 
stängd. I omvänd situation då vätskan är för ”klibbig” riskerar ventilen inte 
kunna öppna sig. Viskositeten för glykolblandat vatten med den önskade 
koncentrationen är dock bara något högre än viskositeten för rent vatten, 
därmed föreligger inte en sådan risk. 

 

Figur 18: 2/2 DIRECTIONAL VALVE, The Water Hydraulics Company10. 

                                                 
10 The Water Hydraulics Company. Tillgänglig: 
http://www.waterhydraulics.co.uk/assets/2-2-directional-valve2.pdf [2015-12-04] 

http://www.waterhydraulics.co.uk/assets/2-2-directional-valve2.pdf
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4.2.2 Flödesmätaren 
Den flödesmätare som har valts är en ”Sika VZ0.2AL” (figur 19) och verkar 
efter samma princip som en kugghjulspump. När det går ett flöde genom 
mätaren roterar de två kugghjulen. Rotationen övergår till en signal som är 
läsbar för farkostens dator. Felmarginalen på flödesmätaren är på ±1 %. 
Även denna komponent har använts i tidigare konstruktioner från företaget 
och fungerat i liknande applikationer. 

 

 

Figur 19: Sika VZ0.2AL11. 

4.2.3 Snabbkopplingar 
Hydroscand rekommenderar att använda en spillfri snabbkoppling till 
dräneringsventilen. Denna bör löpa mindre risk att suga in luft då den har 
fler rörliga delar än en vanlig snabbkoppling. Dessa delar ger upphov till ett 
extra motstånd som bör hindra att kopplingen öppnas lätt12. En nackdel med 
den spillfria snabbkopplingen är dock att den kräver mer kraft för att 
kopplas på jämfört med en vanlig snabbkoppling. Det kan ställa högre krav 
på kopplingens fästanordning.  

Tanken är att en spillfri snabbkopplingshona (figur 20) ska sitta i farkosten 
och hannen ska sitta på slangen till dräneringspumpen utanför farkosten 
(figur 21).  

                                                 
11 Sika. Tillgänglig: http://sika.net/en/products/flow-measuring-instruments/positive-
displacement-flow-sensors/series-vz-al-s/item/1236-positive-displacement-flow-sensor-
type-vz-0-2-al-s.html [2015-12-04] 
12 Enligt samtal med personal hos Hydroscand i Linköping. 

http://sika.net/en/products/flow-measuring-instruments/positive-displacement-flow-sensors/series-vz-al-s/item/1236-positive-displacement-flow-sensor-type-vz-0-2-al-s.html
http://sika.net/en/products/flow-measuring-instruments/positive-displacement-flow-sensors/series-vz-al-s/item/1236-positive-displacement-flow-sensor-type-vz-0-2-al-s.html
http://sika.net/en/products/flow-measuring-instruments/positive-displacement-flow-sensors/series-vz-al-s/item/1236-positive-displacement-flow-sensor-type-vz-0-2-al-s.html
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Figur 20: Snabbkoppling hona13. 

 

Figur 21: Snabbkoppling hane14. 

4.2.4 Hydraulslang med koppling 
Vanligtvis används enheten millimeter (mm) i konstruktionssammanhang, 
men när det gäller hydraulik förekommer enheten tum (”) ofta som standard. 
I detta arbete kommer mått på slangdiametrar och rörgängor anges i tum. 
Uträkningar kommer däremot att utföras i metriska enheter. 

Hela pumpsystemet kommer att kopplas med en och samma typ av slang. 
Det blir lättare vid beställning och reparation. Det enda som måste tas 
hänsyn till är längden på slangen som ska bytas ut. Slangtypen som valts är 
”Hydroscand IsoBar 10”, se figur 22, som har en snäv böjradie och låg vikt, 
samtidigt som den klarar tryckkraven utan problem.  

Slangen levereras i tre olika dimensioner, 1/4", 3/8” och 1/2", där alla klarar 
av samma arbetstryck. Skillnaden mellan slangarna är deras vikt och 
böjradie. Mindre slang har längre vikt och mindre böjradie och ger därmed 
större frihet att dras på olika sätt. Å andra sidan, har slang med större 
diameter mindre förluster15. Tabell 3 i bilaga 1 visar att trots att förlusterna 
minskar med större diametrar är förlusterna totalt sett relativt små. Det 
spelar alltså en mycket liten roll för det totala systemet vilken slangdiameter 
som väljs. Därför har 1/4" slangdiameter valts. 

                                                 
13 Hydroscand. Tillgänglig: http://www.hydroscand.se/produkter/snabbkopplingar-
svivlar/hs-qrf-55524304 [2015-12-04] 
14 Hydroscand. Tillgänglig: http://www.hydroscand.se/produkter/snabbkopplingar-
svivlar/hs-qrf-55524204 [2015-12-04] 
15 Bilaga 1, ekvation 16 

http://www.hydroscand.se/produkter/snabbkopplingar-svivlar/hs-qrf-55524304
http://www.hydroscand.se/produkter/snabbkopplingar-svivlar/hs-qrf-55524304
http://www.hydroscand.se/produkter/snabbkopplingar-svivlar/hs-qrf-55524204
http://www.hydroscand.se/produkter/snabbkopplingar-svivlar/hs-qrf-55524204
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Figur 22: Hydraulslang IsoBar 1016. 

I slangarnas ändar kommer presskopplingar att monteras. De finns både som 
raka och med 90° böj, se figur 23 och 24. Alla presskopplingar som används 
kommer att vara anpassade för 1/4” slang, däremot kommer gängan kunna 
ändras beroende på dimensionen på den anslutande gängan. 
Presskopplingarna passar applikationen bra då de till skillnad från 
skärringarna använder sig av o-ringar för att sluta tätt och inte metallisk 
deformation. Presskopplingarna levereras även med ett givet 
åtdragningsmoment vilket ökar säkerheten vid montering. 

 

Figur 23 Presskoppling, rak17. 

 

Figur 24: Presskoppling, 90°18. 

För att fästa presskopplingarna med slangen används en 1/4 ” hylsa från 
Hydroscand som kan ses i figur 25. 

 

Figur 25: Hylsa för presskoppling19. 

4.2.5 Adaptrar 
För att kunna fästa slangarna i komponenterna så kommer det behövas 
adaptrar då både komponenternas och presskopplingarnas anslutningar är 

                                                 
16 Hydroscand. Tillgänglig: http://www.hydroscand.se/produkter/slangar/isobar-10-
11100004 [2015-12-04] 
17 Hydroscand. Tillgänglig: http://www.hydroscand.se/produkter/presskopplingar/g-
gangad-43110404 [2015-12-04] 
18 Hydroscand. Tillgänglig: http://www.hydroscand.se/produkter/presskopplingar/g-
gangad-43110404s [2015-12-04] 
19 Hydroscand. Tillgänglig: 
http://www.hydroscand.se/produkter/presskopplingar/hylsor-en1sc-42000704 [2015-12-
04] 

http://www.hydroscand.se/produkter/slangar/isobar-10-11100004
http://www.hydroscand.se/produkter/slangar/isobar-10-11100004
http://www.hydroscand.se/produkter/presskopplingar/g-gangad-43110404
http://www.hydroscand.se/produkter/presskopplingar/g-gangad-43110404
http://www.hydroscand.se/produkter/presskopplingar/g-gangad-43110404s
http://www.hydroscand.se/produkter/presskopplingar/g-gangad-43110404s
http://www.hydroscand.se/produkter/presskopplingar/hylsor-en1sc-42000704s
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honor. Adaptrarna som kommer att användas har måtten 1/4" till 1/4" för 
ventilen och pumpen samt 3/8” till 3/8” för flödesmätaren.  

Det behövs raka adaptrar som i figur 26 med måtten 1/4" till 1/4". 

 

Figur 26: Rak adapter20. 

Det behövs även adaptrar med 90° böj som i figur 27 och 28. Anledningen till 
att två olika böjar används är för att på vissa ställen i konstruktionen är det 
så trångt att endast adaptern i figur 27 får plats. I och med att adaptern i 
figur 26 har ett högre motstånd än vad adaptern i figur 27 har är den 
sistnämnda att föredra om utrymmet tillåter. 

 

 Figur 27: 90° böjd adapter21. 

 

Figur 28: 90° böjd adapter22. 

Till dräneringsventilen väljs en T-koppling då flödet ska gå rakt förbi 
ventilen när den inte är öppen. T-kopplingen kommer att vara av typ G 1/4 
IR x G 1/4 UF x G 1/4 UF, kopplingen kan ses i figur 29. 

 

Figur 29: T-koppling23. 

                                                 
20 Hydroscand. Tillgänglig: http://www.hydroscand.se/produkter/adaptrar/g-uf-x-g-uf-
70020202 [2015-12-04] 
21 Hydroscand. Tillgänglig: http://www.hydroscand.se/produkter/adaptrar/g-uf-x-g-uf-
90t-stallbar-72040202 [2015-12-04] 
22 Hydroscand. Tillgänglig: http://www.hydroscand.se/produkter/adaptrar/g-uf-x-g-ir-
90b-72050202 [2015-12-04] 

http://www.hydroscand.se/produkter/adaptrar/g-uf-x-g-uf-70020202
http://www.hydroscand.se/produkter/adaptrar/g-uf-x-g-uf-70020202
http://www.hydroscand.se/produkter/adaptrar/g-uf-x-g-uf-90t-stallbar-72040202
http://www.hydroscand.se/produkter/adaptrar/g-uf-x-g-uf-90t-stallbar-72040202
http://www.hydroscand.se/produkter/adaptrar/g-uf-x-g-ir-90b-72050202
http://www.hydroscand.se/produkter/adaptrar/g-uf-x-g-ir-90b-72050202
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För att täta adaptrarna och kopplingarna i T-kopplingen kommer packningar 
att behövas mellan varje in- och utgång. Hydroscand erbjuder 
packningssatser anpassad för dessa kopplingar vilka väljs att användas. 

4.2.6 Pumpen 
För att kunna välja pump måste alla kriterier för vad som krävs av pumpen 
tas fram. Vilket tryck den ska prestera samt vilken maxeffekt motorn får 
leverera på utgående axel till pumpen är redan givna. Det som behöver 
undersökas är vilken effekt som krävs för att kunna pumpa vätskan genom 
hela systemet vid olika flöden. 

För att göra detta har ett generellt flödessystem ställts upp, se figur 30. Detta 
system innehåller endast två trycksatta reservoarer på samma horisontella 
nivå och en pump mellan dem. Detta system simulerar på ett förenklat sätt 
det system som sitter i avvägningsmodulen. Eftersom höjdskillnaden mellan 
inloppen till blåsorna i avvägningssystemet endast är några centimeter blir 
den försumbar (varje centimeter kommer ge ett fel på ungefär ±0,005 W i 
slutresultatet24). Därmed kan schemat i figur 30 anses användas för 
beräkning av avvägningssystemet, se bilaga 1. 

 

Figur 30 Förenklad illustration av hydraulsystemet. 

De olika komponenterna kommer att skapa ett motstånd i systemet. Då 
tillverkarna inte publicerat några värden på motståndet i deras produkter, 
samtidigt som det under projektets gång inte finns tid att köpa in och 
experimentellt ta reda på detta, kommer värdet att uppskattas. 
Uppskattningen bygger på att se komponenterna som förträngningar. 
Antagligen har komponenterna ganska komplicerade innergeometrier. 
Eftersom innerdiametern är svår att mäta på vissa komponenter kommer 
förträngningskoefficienterna att uppskattas baserat på ingångsdiameter samt 
hur komplicerade former de har. 

Uppskattningar gör att värdet för systemets förluster kommer avvika från 
det verkliga värdet. Den avvikelsen bör ligga nära verkligheten för alla 
komponenter förutom flödesmätaren. Den är den enda komponenten som 

                                                                                                                                          
23 Hydroscand. Tillgänglig: http://www.hydroscand.se/produkter/adaptrar/g-ir-x-g-uf-x-
g-uf-l-74040404 [2015-12-04] 
24 Enligt ekvation 14, bilaga 1 

http://www.hydroscand.se/produkter/adaptrar/g-ir-x-g-uf-x-g-uf-l-74040404
http://www.hydroscand.se/produkter/adaptrar/g-ir-x-g-uf-x-g-uf-l-74040404
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har en så pass komplicerad geometri att det är svår att ta ett 
genomsnittsvärde på. För att få ett exakt värde måste systemet testas i 
verkligheten. Även om dessa uppskattningar skiljer sig stort ifrån 
verkligheten kommer de inte att påverka slutresultatet särskilt mycket 
eftersom de totala förlusterna i systemet, enligt tabell 8 i bilaga 1 avsnitt 3.4, 
är uträknade att vara under 5 % av den totala effekten för flöden upp till ca 
6,5 L/min vid maximalt djup. Därför bör det verkliga motståndet inte vara så 
stort att det behövs byta pump. Därför går det att jobba vidare med dessa 
siffror för att få ett noggrannare underlag för att välja pump. 

Resultatet av uträkningen i bilaga 1 blir att effekten som skulle krävas vid 
minimala flödesgränsen 3 l/min är 156 W när verkningsgraden inte är 
inräknad. Detta är långt under den maximalt tillåtna effekten vilket tyder på 
att det kommer finnas utrymme att öka flödet. 

Pumpen som har valts heter ”XV-R1”, figur 31, tillverkas av Vivolo och är en 
reversibel kugghjulspump med intern dränering. Intern dränering krävs då 
systemet är slutet. Pumpen hittades med hjälp ett företag som har levererat 
pumpar till tidigare system. Att fortsätta använda komponenter från samma 
leverantör är bra eftersom en leverantörskontroll inte behöver göras om. 

Pumpen går att beställa i en mängd olika utföranden med olika axlar, 
anslutning in och ut, dränering och flöde. Valet föll på pumpvarianten med 
1/4” G-gängade anslutningar och intern dränering. Utgående axel har inte 
bestämts utan ska anpassas för att passa till kopplingen till motoraxeln, 
vilket tas upp i avsnitt 4.2.8. I tabell 1 nedan visas vilka uteffekter de olika 
pumparna skulle kräva från motorn och vilka flöden de skulle leverera vid 
det givna varvtalet från motorn. Verkningsgraden är inte helt exakt då 
tillverkaren inte publicerat denna information men leverantören av pumpen 
gav en uppskattning på 85 %. Verkningsgraden för kugghjulspumpar ökar 
när varvtalet ökar, eftersom mindre volym vätska hinner rinna tillbaka till 
sugsidan. Därför är det gynnsamt att använda en mindre pump med ett 
högre varvtal.  

Förluster i systemet kan beskrivas i form av den potentiella energin i höjden 
på en vätskepelare. Där energin som går förlorad i systemet är likvärdig 
energin som skulle finnas lagrad i vätskepelaren. I tabellen nedan definieras 
denna som HL. 

Tabell 1: Egenskaper för olika varianter av pumpen med olika flöden, vald variant 
överstruken. 

Pump 
Nr. 

Flöde 
[cm3/varv] 

Teoretiskt 
Flöde 
[l/min] 

Flöde med 
verkningsgrad 
[L/min] 

HL total 
[m] 

Förluster 
[Watt] 

Tillförd effekt 
pump [Watt] 

1 2,08 3,12 2,65 4,15 2 163 

 2 2,6 3,9 3,32 6,00 4 206 

3 3,12 4,68 3,98 8,47 7 249 

4 3,64 5,46 4,64 11,06 10 293 
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5 4,16 6,24 5,30 14,14 15 337 

6 4,94 7,41 6,30 19,08 25 407 

7 5,85 8,78 7,46 26,15 40 493 

8 6,5 9,75 8,29 31,54 53 557 

9 7,54 11,31 9,61 41,94 82 666 

10 9,88 14,82 12,60 71,14 183 948 

 

Av de tio pumpar som presenteras i tabell 1 finns det sju pumpar, nr 2-8, som 
alla ligger inom ramarna för de egenskaper som efterfrågas i 
kravspecifikationen, med hänsyn på både flöde och effekt. Hur valet ska gå 
till för att välja mellan pumparna går att diskutera. I det här fallet är det bäst 
att avgöra valet genom att studera vilket flöde som lämpar sig bäst för 
ändring av deplacementet med avseende på effekt, storlek och vikt. Med 
avseende på plats och vikt så bör en pump med så litet flöde som möjligt 
väljas då pumparna blir större i takt med att flödet ökar. Vid jämförelse av 
effektåtgången per pumpad liter kommer det även där att löna sig med att 
välja en mindre pump vilket kan ses i tabell 7 i bilaga 1. Därför väljs pump 
nummer 2 då det är den minsta pumpen som uppfyller kraven. 

 

Figur 31: Pump, modell XV-R125. 

4.2.7 Motorn 
Motorn som är vald har en effekt på 600 W och vridmoment på 4 Nm @ 1500 
rpm. Den är något överdimensionerad för systemet men då den redan blivit 
testad vid liknande applikationer har den därigenom verifierat att den 
kommer fungera i denna tillämpning. Leverantören av motorn 
specialtillverkar sina motorer och kan leverera en mer optimerad variant av 
denna motor. Leverantören gav ett ungefärligt värde på att en motor på 1 
Nm @ 4500 rpm (475W) skulle kunna levereras. Läckaget är oberoende av 
varvtalet. Den relativa förlusten i volym minskar när pumpens varvtal 
ökar26. Om samma flöde önskas skulle en mindre pump väljas med det nya 
varvtalet och därigenom spara både plats och vikt. Utöver den 

                                                 
25 Vivolo, Datablad, Tillgänglig: http://www.vivoil.com/en/product/xr101/  [2015-12-04] 
26 Pumpportalen, Effektbehov och verkningsgrad, Tillgänglig: 
http://www.pumpportalen.se/pumphandboken/effektbehov-och-verkningsgrad/ 
[2015-12-02] 

http://www.vivoil.com/en/product/xr101/
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viktbesparingen skulle även motorn väga upp mot 1,8 kg mindre jämfört 
med den nu valda motorn. 

Vad gäller omplacering av kontakterna till motorn så går det enligt 
leverantören att placera dem i princip var som helst på motorns styrbox, så 
länge de inte är i vägen för komponenterna inuti boxen. Leverantören 
tillverkar nämligen styrboxen själv vilket ger en stor frihet gällandes dess 
utformning. Det som föredras i denna konstruktion är att de ska sitta på 
chassits framsida sett från vyn i figur 32. 

4.2.8 Förbindning av motor och pump 
Då både motor och pump har utgående axlar samt att deras fästen är riktade 
parallellt med axlarna behövs det något fästelement som binder samman 
dem samtidigt som de kan fästa på det. Pumpleverantören erbjuder en 
lösning med en delbar axelkoppling och ett urfräst block på vars motstående 
sidor motor respektive pump kan monteras, se figur 32. Motorn och pumpen 
fäst genom att skruvar dras från först det inre fyra hålen till motorn, därefter 
fäst pumpen från andra hållet med de yttre fyra hålen. I botten av blocket 
finns gängade skruvhål för att kunna fästa blocket i chassit. Blocket agerar 
även som skydd för axelkopplingen som kommer gå igenom det stora 
centrerade hålet. För att se hur kopplingen kommer se ut monterad se figur 
33 i avsnitt 4.3. 

 

Figur 32: Block för fäste av pump och motor. 

4.2.9 Vibrationsdämpare 
För att inte vibrationer från pumpsystemet ska fortplantas ut i skrovet 
behövs någon form av dämpning. Valet föll på Bobbin type B från Trelleborg. 
Dessa gummidämpningar har en gängad axel i ena änden och ett gängat hål i 
den andra änden vilket kan ses i figur 49 i bilaga 2. 

Ingen utförlig undersökning på hur de upptar vibrationer har gjorts. Det inte 
fanns möjlighet under projektet att experimentellt undersöka vibrationerna, 
samt att det inte hittades några resultat från tidigare tester med nuvarande 
konstruktion som hade behövts för att jämföra konstruktionerna. Därför 
valdes i samråd med företaget att göra ett förenklat antagande gällande 
spridning av vibrationer. Om den gamla konstruktionen av 
gummiupphängning efterliknades skulle det vara tillräckligt för det här 
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projektet. Jämfört med tidigare konstruktion har antalet vibrationsdämpare 
reducerats från åtta till sex dämpare. Däremot har volymen gummi ökat 
jämfört med tidigare konstruktion enligt tabell 10 i bilaga 2 och därför antas 
vibrationsdämparna kunna absorbera samma mängd av vibrationer som 
tidigare. 
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4.3 Placering av komponenter 
Då farkosten måste bli lättare att montera har ett koncept tagits fram där hela 
hydraulsystemet med dess komponenter ska vara monterade i ett öppet 
chassi. Chassit i sitt slutgiltiga utförande kan ses i figur 33. Det är till fördel 
då hela chassit kan lyftas ut ur skrovet och arbetas med på en arbetsbänk. 
Det gör att alla komponenter kan kommas åt från olika sidor av chassit. Det 
bör notaras att de elektroniska komponenter som tas upp i avgränsningar 
avser: serial-to-ethernetomvandlare, ethernetswitch, TEU och 
spänningsomvandlare. 

 

Figur 33: Chassit med komponenter monterade. 

Vid demontering av modulen är det endast de två slangarna till blåsorna 
samt de kablar som går in i chassit som behövs kopplas bort, slangarna visas 
i figur 34. Därefter kommer hela chassit att kunna lyftas ut.  
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Figur 34: Slangdragning mellan chassi och blåsor. 

Chassit kommer vara fäst i de två skenorna i skrovets nedre del. Chassit kan 
lätt lyftas in och sedan skjutas på plats. Därefter låses chassit genom att dra 
en skruv genom botten på chassit i hålet vid varje skenas främre kant, se 
figur 35. För att säkerställa att chassit sitter fast ordentligt kommer två 
skruvar fästas i överkant mellan de två vinkelbeslag på chassits topp och 
vibrationsdämparna i skrovet, se i figur 36. Vibrationsdämpare, både under 
skenorna och bakom vinkelbeslagen används för att hindra vibrationer från 
att fortplanta sig från motor och pump still skrovet och orsaka ljud från 
farkosten. 

 

Figur 35: Skena. 

 

Figur 36: Handtag och övre fästpunkter. 
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Chassits botten ska ha dräneringshål dels för att eventuellt läckage ska nå 
läckagedetektorn i botten av skrovet, dels för att motorn inte ska dränkas 
redan i chassit vid läckage. Chassits topp och botten kommer att nitas ihop 
med stagen, se figur 33 och 37. Nitar används eftersom de tar mindre plats än 
skruvar och muttrar, dessutom är dessa delar inte tänkta att demonteras. På 
chassits topp ska det finnas ett fastnitat handtag för att chassit ska vara 
lätthanterligt utanför skrovet. 

 

Figur 37: Chassit utan komponenter. 

För att använda utrymmet i skrovet så bra som möjligt kommer TEU och 
spänningsomvandlare att hänga fast på yttersidorna av chassit med hjälp av 
plåtprofiler och skruv, se figurerna 33 och 37. Plåtprofilerna fungerar både 
som upphängningsanordning och som skydd för TEU och 
spänningsomvandlaren De riskerar då inte skadas när chassit till exempel 
sänks ned en fraktlåda eller bärs runt i verkstaden. 

Kontakterna på spänningsomvandlaren och TEU:n kommer att peka uppåt 
för lättare åtkomst. Petskyddet till spänningsomvandlaren har gjorts om till 
ett heltäckande, eftersom dess nya placering gör att det nu kommer vara 
åtkomligt från alla sidor. Skyddet är till för att ingen av misstag ska komma 
åt och få en stöt från spänningsomvandlaren. Skyddet ska ha hål för 
ventilation, och för dränering om det mot förmodan skulle komma fukt inuti 
skyddet. 

I chassit ska serial-to-ethernet-omvandlaren fästas med skruv på en ribba, se 
figur 38. Kontakterna kommer fortfarande gå att komma åt från baksidan av 
chassit, trots att de i praktiken inte kopplas in och ur så ofta. 
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Figur 38: Fästanordning för serial-to-eternetomvandlaren (orangemarkerad) på 
chassits baksida. 

Sett från chassits baksida kommer ethernetswitchen att sitta bakom serial-to 
ethernet-omvandlaren, se figur 39. Ethernetswitchen blir upphängd i två 
plåtprofiler som ska sitta fast i taket med skruv. Nätverksportarna ska peka 
nedåt och blir därför lätta att komma åt utan att chassit lyfts ut. 

 

Figur 39: Fästanordningen för ethernetswitchen (orangemarkerad) sett snett 
underifrån på chassits baksida. Serial-to-ethernet-omvandlaren och dess ribba är 
transparant för lättare se switchen och dess fästanordning. 

Flödesmätaren kommer sitta på en som skruvas fast under taket, se figur 40. 
På mätaren kommer det att sitta vinklade adaptrar av den typ som kan ses i 
figur 27, av dimensioner från 3/8” till 3/8”. På adaptern som ansluts mot 
den torra blåsan kommer en spillfri snabbkopplingshona med samma 
dimension att sitta. På den andra anslutningen kommer en rak presskoppling 
att sitta. Presskopplingen kommer att ha gängan 3/8” och anslutning mot 
slangen för att passa 1/4” slang. Kontaktdonet kommer att vara riktad nedåt 
för enkel åtkomst.  
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Figur 40: Flödesmätaren med dess adaptrar och kopplingar. 

Nipplarna kommer att sitta längre ner i skrovet än i den tidigare 
konstruktionen, detta för att de ska bli lättare att komma åt. På nipplarna ska 
det sitta raka presskopplingar med slangar på som sticker ut från väggen. 
Slangarna ska gå under botten på chassit enligt figur 41 och när chassit är på 
plats ska de kopplas ihop med snabbkopplingarna som visats tidigare i figur 
34. 

 

Figur 41: Inzoomning av modulen under chassit. 

För att detta ska fungera har nippeln till den torra blåsan flyttats ned något 
för att inte slå i chassit. Slangen och nippeln till den våta blåsan kommer gå 
igenom utrymmet som tidigare var tillägnat signalkabeln och nippeln 
kommer sitta ungefär där lilla genomföringsröret var placerad, se figur 42. 

 

Figur 42: Slangarna med nipplarna till blåsorna. 
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Framför ethernetswitchen kommer ventilen sitta fast i taket med hjälp av en 
plåtprofil, se figur 43. Profilen sätts fast mot taket med skruvar. På ventilen 
ska T-kopplingen med dräneringsventilen sitta, på T-kopplingen kommer en 
böjd 1/4” till 1/4” adapter sitta, se figur 28. På andra sidan om ventilen sitter 
en vinklad presskoppling med en 1/4” till 1/4” adapter mellan ventil och 
presskoppling. 

 

Figur 43: Ventilen med dess kopplingar och adaptrar sett snett underifrån från 
chassits faramsida. 

Systemet kommer att bestå av hydraulslangar med presskopplingar. Alla 
typer av rörlösningar har tagits bort. För att underlätta när chassit lyfts ur 
skrovet kommer slangarna som går mellan chassit och blåsorna ha spillfria 
snabbkopplingar monterade. Bortkoppling av dessa kan ske utan verktyg 
och utan att hela systemet dräneras varje gång chassit ska lyftas ur. Den ena 
snabbkopplingen kommer att sitta i anslutning till flödesmätaren och den 
andra till ventilen, se figur 43. 

Det finns en risk att T-kopplingen utsätts för högre laster i och med de nya, 
hårdare snabbkopplingarna för dräneringsventilen och våta blåsan. Dessa 
spänningar kan orsaka deformation i sektionen närmast ventilen. Närmare 
undersökning om hur stora spänningarna kan tänkas bli har inte gjorts utan 
måste testas. Om spänningarna anses vara för stora kan en rörklammer som 
stödjer upp kopplingen monteras i taket. 

De tre spillfria snabbkopplingarna befinner sig nära varandra vilket kan leda 
till felkoppling, se figur 43. Detta har löst genom att dräneringsventilen 
består av en hona och de andra två av hanar. Hanen på T-kopplingen är av 
dimensionen 1/4” och hanen från flödesmätaren har dimensionen 3/8”. 
Dimensionsskillnaden gör att det inte går att koppla fel. 

I chassit ska det finnas hål där kabelklämmor kan fästas för att hålla kablarna 
på plats. Liknande typ av klämmor ska också hålla fast hydraulslangarna 
mot chassit så att de inte kan röra sig alltför fritt och orsaka någon skada. 

Det lilla genomföringsröret för signalkabeln genom den våta blåsans 
utrymme bör tas bort. Istället ska alla kablar dras genom det stora röret och 
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förses med avskärmning. För att bättra på avskärmingen ytterligare kommer 
en insats av skumgummi (figur 44) att läggas i det stora röret. Insatsen är till 
för att sära på kraftkabeln och signalkabeln så att de ligger så långt ifrån 
varandra som möjligt, och därmed för att minska styrkan på magnetfältet 
som kan störa signalen genom signalkabeln. Insatsen är tänkt att vara av 
skumgummi som är mjukt och följsamt vilket kommer underlätta 
monteringen. Något som ska poängteras är att inga djupgående 
undersökningar av denna lösning ger har genomförts. Efter samtal med 
sakkunniga inom avskärmning på företaget har det framgått att lösningen 
bör fungera för vissa typer av signaler. Antaganden har därefter gjorts att 
lösningen fungerar. För att säkerställa detta bör djupare utvärderingar och 
tester genomföras. 

 

Figur 44: Insats av skumgummi. Signalkabeln är tänkt att gå i den undre 
urgröpningen och kraftkablarna i den övre. 

När det lilla genomföringsröret tas bort från konstruktionen går det att 
komma åt den våta blåsan genom att endast skruva på det högra skrovet 
enligt figur 45.  

  

Figur 45 Stiftet inringat till vänster, muttern på det stora röret inringat till höger 
och röret för signalkabeln inringat i den nedre delen. 

Av de två genomföringsrören som finns i modulen idag är det bara det lilla 
som kräver att det skruvas från båda sidorna av modulen för att få bort röret. 
Det stora röret är fäst med en mutter på ena sidan och en liten tapp som 
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håller emot på andra sidan. Detta betyder att om det lilla röret försvinner så 
går det att skruva loss det högra skrovet genom att lossa på den stora 
muttern och sedan alla små skruvar runt skrovet. För att säkerställa att detta 
fungerar bör tappen bytas ut mot två skruvar, se figur 46, då röret skulle 
kunna tappa kontakt med tappen då röret kan röra sig fritt i sidled. 

 

Figur 46: Genomskärning av mittenskrovet och stora genomföringsröret. 
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4.4 Sammanfattning av åtgärder i kapitel 4 
För att lättare kunna överblicka de åtgärder som har tagits upp tidigare i 
detta kapitel summeras de kortfattat i tabell 2. Åtgärdena katigoriseras 
utefter de problemområden som presenterades i kapitel 3. 

Tabell 2: Sammanfattning av åtgärder 

Problemområden Nuvarande 

konstruktion 

Ny konstruktion Resultat 

Läckage Rör med 

skärringskoppling 

Slangar med 

presskopplingar 

Lättare att 

ansluta korrekt 

Placering av 

flödesmätare 

Längst ned i 

modulen 

Hängande i 

chassits övre del 

Lättare 

åtkomst 

Pumpsystemet Irreversibel 

kolvpump, 

ventilblock 

Reversibel 

kugghjulspump, 

ensam ventil 

Enklare och 

säkrare system  

Pumpens olika 

dimensionerade 

anslutningar 

Samma 

dimensioner 

Olika 

dimensioner/typer  

Eliminerar 

felkopplingar 

Kabeldragning Dubbla 

genomföringsrör 

Ett 

genomföringsrör 

med distans 

Förenklar 

konstruktionen 

men störningar 

måste testas 

experimentellt 

Kontaktdon vid 

ventilblocket 

Svåråtkomliga Ventilblock 

borttaget 

Problem 

kvarstår ej 

Längd på 

hydraulslangar 

Riskerade att nötas 

mot andra 

komponenter 

Fixeras mot chassit 

med klämmor 

Längre 

livslängd på 

slangar och 

omgivande 

komponenter 

Dräneringsventilen Läckagerisk vid 

undertryck 

Robustare 

snabbkoppling 

samt optimerad 

placering 

Driftsäkrare 

men bör 

bekräftas 

experimentellt 

Motorns elkablar Svåråtkomligt 

kontaktdon 

Kontaktdon fästs 

på styrbox 

Ger lättare 

åtkomst 

Begränsat 

utrymme för vissa 

fästelement 

Trångt Chassikonstruktion 

med bättre 

utrymme 

Lättare att 

arbeta med 
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5 Diskussion 
När det gäller pumpsystemet stod det tidigt klart att det mest fördelaktiga är 
att använda en reversibel pump. Tack vare att den går åt båda hållen behövs 
inget avancerat ventilblock för att rikta om vätska i motsatta riktningar. Byte 
av pump leder till en enklare konstruktion med färre komponenter och 
enklare styrning. En reversibel kugghjulspump med intern dränering har 
föreslagits. Det skulle självklart gå att använda andra typer av pumpar, så 
länge de klarar trycket och har intern dränering. 

Det går att optimera och beställa en bättre motor för vår valda pump, men 
inom tidsramen för examensarbetet gick det endast ta reda på att samma 
leverantör kan ta fram en bättre motor för ändamålet. Om en större pump 
väljs skulle den nuvarande motorn vara optimal för systemet. 

Till pump, motor och ventil används befintliga leverantörer till företaget, 
eftersom företaget sedan tidigare vet att leverantörerna är godkända. Om 
dessa väljs behöver de inte certifieras igen. Många av komponenterna var 
redan testade i liknande applikationer vilket tyder på att de fungerar i vår 
konstruktion. Under tiden svar inväntades från gamla leverantörer 
undersöktes liknande komponenter från nya leverantörer, men det 
konstaterades att ingen komponent från nya leverantörer var märkbart bättre 
jämfört med de komponenter som de gamla leverantörerna erbjöd.  

För att säkerställa slangarnas position kommer dessa att kunna fästas i 
chassit med hjälp av clips vilket även ska gå att fästa kablarna i. Clips 
används istället för buntband för att undvika risken att slang och kablage 
skadas i samband med att buntbanden klipps bort. Även om clipsen kan 
kosta en del att byta ut hos kund kommer det att kosta ännu mer att byta ut 
slang och kablage till följd av ovarsam borttagning av buntband.  

När det gäller monteringen finns det många fördelar med att bygga systemet 
i ett chassi. Chassit kommer att bli lättare att jobba med, montering kan ske 
snabbare utanför fartygets skrov, samt att det finns möjlighet att snabbt byta 
ut chassit till ett reservchassi med alla komponenter förmonterade. 
Nackdelen med ett chassi är att systemet blir något tyngre och 
komponenterna måste placeras närmare varandra för att ge plats åt chassit. 
Chassit har därför så stora ytterdimensioner som möjligt för att göra det 
lättmonterat. Att ha ett reservchassi med förmonterade komponenter på 
lager gör att farkosten snabbt kan sjösättas igen om det primära inte skulle 
fungera som tänkt. 

För avskärmningen har endast mekaniska åtgärder föreslagits, nämligen hur 
kablar ska dras. Djupare tester av vilka typer av avskärmning som ska 
användas har inte genomförts. Om kommande tester visar att det fortfarande 
är problem med störningar så att alla kablar inte kan dras igenom det stora 
röret bör det lilla genomföringsröret designas om så att det efterliknar det 
stora. Då går det fortfarande att öppna upp skrovet från den våta sidan.  
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6 Slutsats 
Uppgiften att ändra och förbättra avvägningsmodulen för en 
undervattensfarkost har utförts. Syftet med arbetet är att förebygga risk för 
läckage vid montering och service, samt att anpassa pumpsystemet till den 
nya vätskan som används för justering av farkostens deplacement. 
Förbättringsarbetet innebär att den mekaniska konstruktionen ändras. En del 
komponenter har bytts ut eller placerats om. Däremot har inga större 
förändringar skett gällande modulens utseende eller grundkoncept. Nedan 
är några viktiga slutsatser: 

- För att öka tillförlitligheten i systemet ska hydraulsystemets enkelriktade 
pump byts ut till en reversibel. Systemets ventilblock ska därmed tas bort 
och ersättas med en enkel ventil, samt det sista röret ska ersattas med en 
slang. 

- För att underlätta montering samt göra systemet mer underhållsvänligt ska 
komponenterna moterats i ett löstagbart chassi, som möjliggör åtkomst från 
alla håll. 

- Kabeldragning ska ändras för att lättare kunna montera isär modulens 
skrov vilket ger enklare åtkomst till den våta blåsan. 

Resultatet av arbetet och rapporten har redovisats och godkänts av 

uppdragsgivaren.  
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7 Vidare arbete   

Det finns fortfarande en del arbete kvar med att förbättra 
avvägningsmodulen. Vi listar här några saker som vi anser att det bör 
arbetas vidare med. Anledningen till att det inte arbetats igenom i den här 
rapporten är antingen tidsbrist, bristande underlag har lett till antaganden 
eller att det rört andra ämnen än maskinteknik. 

 Dräneringsventilen – Ett experiment bör utföras där det undersöks om 
det nya systemet kan skapa ett tillräckligt stort undertryck för att vid 
drift kunna öppna den spillfria snabbkopplingen. 

 Avskärmning – Då avskärmning går mer in på elektronik än mekanik 
har vi valt att inte fördjupa oss i det mer. Därför bör praktiska tester 
utföras för att se hur stora störningarna blir. Därefter behövs fortsatt 
arbete enligt vårt förslag, alternativt att det nedre genomföringsröret 
behålls på samma sätt som i den tidigare konstruktionen. 

 Elkomponenter – Vi har inte undersökt möjligheterna att byta ut 
elkomponenterna i modulen. Däremot ser vi att det finns möjlighet att 
byta ut dessa komponenter till några med mindre ytterdimensioner. 
Det som till stor del bestämmer ytterdimensionen på komponenten är 
antalet utgångar och både serial-to-ethernet-omvandlaren och 
ethernetswitchen använder färre utgångar än vad de är utrustade med. 
Därför bör det gå att hitta komponenter med tillräcklig prestanda och 
mindre ytterdimensioner genom att produkten har färre utgångar. 

 Det går att göra chassit mer kompakt, speciellt om elkomponenterna 
byts ut mot mindre alternativ. Däremot måste en värdering göras om 
det är fördelaktigt att göra chassit mindre även om det blir svårare att 
serva utanför farkosten.  

 

  



45 
 

8 Referenser 
Hydroscand, samtal med personal [2015-10-26] 

Inoue, Tomotaka. Shibuya, Koji. Nagano, Akinori. Underwater robot with a 
buoyancy control system based on the spermaceti oil hypothesis development of the 
depth control system, IEEE. Taipei. 2010 (ISBN 978-1-4244-6674-0) 

Inspecta, ABC i hydraulikkunskap för luftbranschen, Tillgänglig: 
http://www.inspecta.com/sv/Press/Artiklar/2011/Svenska/ABC-i-
hydraulikkunskap-for-lyftbranschen/ [2015-11-17] 

Pumpportalen, Effektbehov och verkningsgrad, Tillgänglig: 
http://www.pumpportalen.se/pumphandboken/forluster-i-
fortrangningspumpar/ [2015-12-02] 

Pumpportalen, Förgreningspumpars grunder, Tillgänglig: 
http://www.pumpportalen.se/pumphandboken/fortrangningspumpars-
grunder/ [2015-11-24]  

Pumpportalen, Pumpars sugförmåga, npsh och kavitation, Tillgänglig: 
http://www.pumpportalen.se/pumphandboken/pumpars-sugformaga-
npsh-och-kavitation/ [2015-11-23] 

Street, Robert. Watters, Gary. Vennard, John. Seventh edition Elementary fluid 
mechanics, John Wiley & Sons, Inc. New York. 1996 (ISBN 0-471-01310-2) 

Seal-mart Tillgänglig: 
http://www.seal-mart.com/download/sm_gasket_overview_nov_08_b.pdf 
[2015-11-23] 

StuderaSmart, Densitet och tryck, Tillgänglig: 
http://www.studerasmart.nu/kurshjalpen/fysik/fysik-1/densitet-och-
tryck/ [2015-11-23] 

StuderaSmart, Magnetiska fält, Tillgänglig: 
http://www.studerasmart.nu/kurshjalpen/fysik/fysik-2/magnetiska-falt/ 
[2015-11-24] 

Thomasnet, Gasket Materials and selection, Tillgänglig: 
http://www.thomasnet.com/articles/hardware/gasket-materials [2015-11-
23]  

Trelleborg, Bobbin product range, Tillgänglig:  
http://www.trelleborg.com/en/anti-vibration-solutions/Products--and--
Solutions/Buffers--and--Pads/Bobbin--Product--Range [2015-11-26] 

Wikimedia Commons. Tillgänglig: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moody_diagram.jpg [2015-12-
01] 

http://www.trelleborg.com/en/anti-vibration-solutions/Products--and--Solutions/Buffers--and--Pads/Bobbin--Product--Range
http://www.trelleborg.com/en/anti-vibration-solutions/Products--and--Solutions/Buffers--and--Pads/Bobbin--Product--Range
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moody_diagram.jpg


EXAMENSARBETE: AVVÄGNINGSSYSTEM FÖR AUTONOM UNDERVATTENSFARKOST 

 

46 
 

Windows to the universe, Density of Ocean Water, Tillgänglig: 
http://www.windows2universe.org/earth/Water/density.html [2015-12-15] 

Çengel, Yunus . Cimbala, John. Turner, Robert. Fundamentals of Thermal-Fluid 
Sciences Third edition in SI units, McGraw-Hill, New York. 2012 (ISBN 978-
007-132511-0) 

  



47 
 

Bilaga 1 – Beräkningar pumpsystem 
 

Variabel Förklaring Enhet 

z Mätpunkts placering i höjdled 
över en vald referenspunkt 

m 

p Tryck Pa 

𝛼 Rörelseenergikorrigeringsfaktor - 

V Strömningshastighet m/s 

ɣ Viktdensitet kg/(m2s2) 

𝜌 Densitet kg/m3 

g Tyngdacceleration m/s2 

ℎ𝑃 Pumpens tillförda energi m 

ℎ𝐿 Systemets totala förluster m 

𝑓 Rörfriktionskoefficient - 

𝑙 Längd m 

𝐷 Diameter m 

𝐾𝐿 Förlustkoefficient vid 
engångsmotstånd 

- 

𝜇 Dynamisk viskositet Ns/m2 

Q Volymflöde m3/s 

�̇� Massflöde kg/s 

𝜀 Ytjämnhet m 

A Area m2 

m Massa kg 

Re Reynolds tal - 

 

Figur 47: Förenklad bild över hydraulsystemet. 
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1 Generell beräkning av ett flödessystem 
För att räkna på ett flödessystem går det att ställa upp jämnvikten i systemet 
med hjälp av Bernoullis ekvation: 

𝑧1 +
𝑝1

𝛾
+ 𝛼1

𝑉1
2

2𝑔
+ ℎ𝑃 = 𝑧2 +

𝑝2

𝛾
+ 𝛼2

𝑉2
2

2𝑔
+ ℎ𝐿  [1]27 

där 

ɣ =  𝜌 ∗ 𝑔      [2]28 

och 

𝑉 =
𝑄

𝐴
     [3]29 

1.1 Antaganden 

z1 anses vara detsamma som z2 då det inte är någon höjdskillnad mellan dem 
och kan därför förkortas bort. 

V1 = V2 då vätskan anses vara en inkompressibel fluid i ett slutet system med 
samma diameter över de två mätpunkterna vilket resulterar i att 
strömningshastigheterna kommer vara desamma. 

𝛼1och 𝛼2 antas bli lika eftersom de beror på typen av flöde som i sin tur beror 
på vätskans hastighet och slangens diameter som är desamma i de två 
mätpunkterna. 

Detta resulterar i att 𝛼1
𝑉1

2

2𝑔𝑛
 = 𝛼2

𝑉2
2

2𝑔𝑛
 också kan förkortas bort vilket ger att 

ekvation 1 kan skrivas 

𝑝1

𝛾
+ ℎ𝑃 =

𝑝2

𝛾
+ ℎ𝐿    [4] 

1.2 Uträkning av förluster i ledningen 

ℎ𝐿 är summan av böj- och övergångsmotstånd i systemet samt dynamisk 
friktion i ledningarna. 

ℎ𝐿,   𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = ∑ 𝑓𝑖
𝑙𝑖

𝐷𝑖

𝑉𝑖
2

2𝑔𝑖     [5] 30 

Där ”i” representerar varje slangdel som har konstant diameter. 

ℎ𝐿,   𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑 = ∑ 𝐾𝐿,𝑗𝑗

𝑉𝑗
2

2𝑔
    [6]31 

                                                 
27 Street. Watters. Vennard. 1996, s 373 
28 Ibid, s 9 
29 Ibid, s 110 
30 Ibid, s 324 
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Där ”j” representerar varje enskild komponent som skapar ett motstånd. 

Ekvation 5 och 6 kan summeras till ekvationen: 

ℎ𝐿 = ∑ 𝑓𝑖
𝑙𝑖

𝐷𝑖

𝑉𝑖
2

2𝑔𝑖 + ∑ 𝐾𝐿,𝑗𝑗

𝑉𝑗
2

2𝑔
   [7] 

1.2.1 Bestämning av 𝐊𝐋 
KL är en koefficient för engångsmotstånd och beror på vilken typ av 
motstånd det är. 

För abrupta areaminskningar är KL enligt tabell 3 nedan där A1 är arean 
innan areaminskningen och A2 efter 

Tabell 3: KL för abrupta areaminskningar32 

A2/A1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

KL 0,5 0,46 0,41 0,36 0,3 0,24 0,18 0,12 0,06 0,02 0 

 

För abrupta areaökningar gäller ekvationen: 

𝐾𝐿 = 𝛼 (1 −
𝐷1

2

𝐷2
2)

2

    [8] 33 

Där D1 är diametern innan areaökningen och D2 efter. 𝛼 är lika med 1,05 för 
fullt utvecklat turbulent flöde och lika med 2 för fullt utvecklat laminärt 
flöde34. 

För 90° böjar är35 KL=0,3 

1.2.2 Bestämning av rörelsefriktionskoefficienten, 𝐟 

Rörelsefriktionskoefficienten f beror på om flödet är laminärt eller turbulent. 
Detta avgörs genom att räkna ut Reynolds tal (Re) där Re<2100 ger laminärt 
flöde, 2100<Re<4000 ger blandat och Re>4000 ger turbulent flöde. 

𝑅𝑒 =
𝑉𝑑𝜌

𝜇
       [9]36 

𝐟 för turbulent flöde 
Värdet på f vid turbulent flöde utläses ur Moodys diagram (se figur 47) 
genom värdet på den relativa ytråheten samt Reynolds tal. 

Relativa ytråheten =  
𝜀

𝐷
    [10]37 

                                                                                                                                          
31Street. Watters. Vennard. 1996, s 359 
32 Ibid, s 363 
33 Çengel. Cimbala. Turner. 2012, s 555 
34 Ibid, s 479 
35 Street. Watters. Vennard. 1996, s 366 
36 Ibid, s 233 
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Där 𝜀 är ett värde för materialets ytjämnhet och för gummi är den38.  

𝜀 = 0,01 𝑚𝑚 

𝐟 för laminärt flöde 

För laminärt flöde blir 𝑓 =
64

𝑅𝑒
   [11]39 

1.3 Uträkning av pumpens effektbehov 
ℎ𝑝 kan brytas ut ur ekvation 4. Om hL därefter skrivs ut enligt ekvation 7 kan 

ekvationen för pumpens effektbehov skrivas: 

ℎ𝑝 =
𝑝2

𝛾
−  

𝑝1

𝛾
+ ∑ 𝑓𝑖

𝑙𝑖

𝐷𝑖

𝑉𝑖
2

2𝑔𝑖 + ∑ 𝐾𝐿,𝑗𝑗

𝑉𝑗
2

2𝑔
   [12] 

Av den formeln fås kraften ut i höjdmeter och för att räkna om det till effekt i 
watt används formeln: 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 𝑄 ∙ 𝛾 ∙ ℎ𝑝    [13]40 

Härledning till formel [13] är: 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 =
𝑚∙𝑔∙ℎ

𝑠
= �̇� ∙ 𝑔 ∙ ℎ𝑝 = 𝐴 ∙ 𝑉 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ𝑝 = 𝑄 ∙ 𝛾 ∙ ℎ𝑝 [14] 

Den slutgiltiga ekvationen för att räkna ut effekten som pumpen behöver 
tillföra systemet blir då: 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 𝑄 ∙ 𝛾 ∙ (
𝑝2

𝛾
−  

𝑝1

𝛾
+ ∑ 𝑓𝑖

𝑙𝑖

𝐷𝑖

𝑉𝑖
2

2𝑔𝑖 + ∑ 𝐾𝐿,𝑗𝑗

𝑉𝑗
2

2𝑔
)  [15] 

2 Val av slangdiameter 
Olika slangdiametrar kommer påverka systemet i form av att trots att de ger 
samma flödesmängd kommer de att ge olika hastigheter genom slangarna. 
Förlusterna i systemet beror på hastigheten, både i hastighet i sig men även i 
form av att typen av flöde kan ändras vid en hastighetsändring. Detta då 
Reynolds tal ökar när diametern ändras, samtidigt som en större diameter 
sänker hastigheten vilket sänker Re. Den totala påverkan på Re vid ökning 
av diameter med samma flöde är att den minskar enligt en utskrivning av 
ekvation 9. 

𝑅𝑒 =
𝑉𝑑𝜌

𝜇
=

𝑄
𝐴 𝑑𝜌

𝜇
=

𝑄

(
𝑑2𝜋

4
)

𝑑𝜌

𝜇
=

4𝑄𝜌
𝑑𝜋
𝜇

=
4𝑄𝜌

𝑑𝜋𝜇
 

                                                                                                                                          
37 Street. Watters. Vennard. 1996, s 339 
38 Çengel. Cimbala. Turner. 2012, s 546 
39 Ibid, s 540 
40 Street. Watters. Vennard. 1996, s 373 
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     enligt ekv. 9 

Därför är sannolikheten högre att flödet är laminärt ju större slangdiametern 
är. Laminärt flöde medför i regel mindre förluster jämfört med turbulent 
flöde41. 

För att räkna ut olika effekter vid olika diametrar så byggs ett slutet system 
upp med två reservoarer, en pump och en slang som kopplar samman allt. 
Alla förluster förutom slangens försummas. Värdena som är fasta för 
systemet presenteras i tabell 4. 

Tabell 4: Fasta värden inför uträkning av förluster i olika slangar. 

Förklaring  Värde 

Tryck 1 100 000 Pa 

Tryck 2 3 200 000 Pa 

Densitet 1063 kg/m3 

Tyngdacceleration 9,81 m/s2 

Viskositet (20 grader Celsius) 0,00232 Ns/m2 

Flöde 3 L/min = 0,00005 m3/s 

Total slanglängd 1,3 m 

2.1 HL för 1/4" slang med innerdiameter 0,0065 m 
𝑉 =

𝑄

𝐴
=

0,00005

0,00652∗𝜋

4

≈ 1,51    enligt ekv. 3 

𝑅𝑒 =
𝑉𝑑𝜌

𝜇
=

1,51∗0,0065∗1063

0,00232
≈ 4497   enligt ekv. 9 

Relativa ythårdheten=
0,01

6,5
= 0,0015   enligt ekv. 10 

Detta ger enligt Moodys diagram ett värde på f=0,037. 

ℎ𝐿 = 0,037 ∗
1,3

0,0065
∗

1,962

2∗9,81
= 1,448 𝑚   enligt ekv. 5 

ɣ =  1063 ∗ 9,81 = 10428,03 kg/(m2s2)  enligt ekv. 2 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 0,000065 ∗ 10428,03 ∗ 1,448 = 0,981 𝑊 enligt ekv. 15 

2.2 HL för resterande slangdiametrar 
För de två andra slangdiameterna upprepas ovanstående uträkning med 
respektive diameter och resultatet blir enligt tabell 5: 

Tabell 5: Resultat av förluster i olika slangar. 

 D [m] A [m2] V [m/s] Re f HL [m] Effekt [watt] 

1/4" 0,0065 0,000033 1,96 5837 0,037 1,448 0,981 

3/8" 0,01 0,000079 0,83 3794 0,017 0,077 0,052 

1/2" 0,013 0,000133 0,49 2918 0,022 0,027 0,018 

                                                 
41 Çengel. Cimbala. Turner. 2012, s 544 
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Förlusterna skiljer sig relativt mycket jämfört med varandra men för att ge en 
rättvis bild så måste det även jämföras med det totala systemet. Nedan visas 
en uträckning på vilken effekt ett förlustfritt system skulle kräva. 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 0,000065 ∗ 10428,03 ∗ (
3200000

10428,03
−  

100000

10428,03
) = 201,5 𝑊 enligt ekv. 15 

I relation till den effekt som kommer krävas för att övervinna trycket så blir 
förlusterna från alla slangarna relativt obetydliga och valet av slang kommer 
därför knappt påverka systemets effektåtgång. 

3 Beräkningar av systemet 
Ekvation 15 kan användas för att undersöka vilka effekter som kommer 
krävas av pumpen under olika förutsättningar i vårt system. De parametrar 
som är intressanta för oss kommer vara vilket flöde som ger vilken effekt, 
resten kommer vara låsta till hur systemet fysiskt ser ut. Dessa presenteras i 
tabell 6 nedan. 

Tabell 6: Fasta värden inför beräkningar på hydraulsystemet 

Engångsmotstånd, böjar 8 st (r=d) 

Engångsmotstånd, förträngningar 
(kopplingar) 

4 st (d2/d1=0,8) 

Engångsmotstånd, areaökning 
(kopplingar) 

4 st  

Total längd på slangar 1,3 m 

Total längd på motstånd och böjar 0,72 m 

Diameter på slangar 6,5 mm 

Diameter kopplingar 5 mm 

Diameter böjar 5 mm 

Tryck 1 3 200 000 Pa 

Tryck 2 100 000 Pa 

Densitet 1063 

Tyngdacceleration 9,81 

Viskositet (20 grader Celsius) 0,00232 

Med dessa värden kommer ɣ bli 

ɣ =  1063 ∙ 9,81 = 10428,03  enligt ekvation 2 

Förlusterna kommer bli 

ℎ𝐿 = 𝑓𝑠
1

0,0065

𝑉𝑠
2

2𝑔
+ 𝑓𝑚

1

0,0065

𝑉𝑚
2

2𝑔
+ ∑ 𝐾𝐿,𝑏𝑏

𝑉𝑏
2

2𝑔
+ ∑ 𝐾𝐿,𝑎𝑎

𝑉𝑎
2

2𝑔
   enligt ekvation 7 

Där första termen är för friktionen i slangar, andra termen är för friktionen i 
motstånden med smalare diameter, tredje termen är för motståndet i böjar 
och fjärde termen är för motstånd i areaändring. Då alla motstånd och böjar 
har samma area kommer Vm= Vb= Va. 

𝐾𝐿,𝑏ö𝑗𝑎𝑟 = 8 ∙ 0,3 = 2,4    
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𝐾𝐿,𝑎𝑟𝑒𝑎𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 4 ∗ 0,06 = 0,24 

𝐾𝐿,𝑎𝑟𝑒𝑎ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝛼 (1 −
0,0052

0,00652)
2

= 𝛼 ∙ 0,17  enligt ekv. 8 

Ekvation 15 kommer då se ut som nedan. 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 𝑄 ∙ 10428,03 ∙ (
3200000

10428,03
−  

100000

10428,03
+ 𝑓𝑠

1

0,0065
∙

𝑉𝑠
2

19,62
+ 𝑓𝑚 ∙

1

0,0065
∙

𝑉𝑚
2

19,62
+ 2,4 ∙

𝑉𝑏
2

19,62
+ (𝛼 ∙ 0,17 + 0,24) ∙

𝑉𝑎
2

19,62
) 

Där de kvarvarande variablerna beror på flödet och effekten. 

3.1 Beräkning minimal effekt för flödet 3 L/min 
Då minimikravet i kravspecifikationen för flödet var 3 L/min (0,00005 m3/s) 
vid 32 bars tryck så behövs det räknas ut vilken minimieffekt som krävs för 
att uppfylla kravspecifikationen. 

Hastigheten Vs genom slangarna blir: 

𝑉𝑠 =
0,00005

(
0,0065

2
)

2
∙𝜋

≈ 1,51    enligt ekv. 3 

Hastigheterna Vm= Vb= Va genom de olika motstånden och böjarna blir: 

𝑉𝑚 =  𝑉𝑏 =  𝑉𝑎 =
0,00005

(
0,006

2
)

2
∙𝜋

≈ 2,55   enligt ekv. 3 

Reynolds tal för slangarna blir: 

𝑅𝑒𝑠 =
1,51∙0,0065∙1063

0,00232
≈ 4497   enligt ekv. 9 

Samt för motstånden: 

𝑅𝑒𝑚 =
2,55∙0,005∙1063

0,00232
≈ 5837   enligt ekv. 9 

Båda ger turbulent flöde, relativa ythårdheten räknas då enligt ekvation 10 

Relativa ythårdheten slangar=  
0,01

6,5
= 0,0015  enligt ekv. 10 

Relativa ythårdheten motstånd=  
0,01

5
= 0,002   enligt ekv. 10 

Ur Moodys diagram (figur 47) utläses f=0,04 för slangarna och f=0,035 för 
motstånden. 

𝛼 väljs 1,05 då flödet är turbulent (även om flödet ej är fullt utvecklat 
turbulent) 

Effekten blir då enligt ekv. 15: 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 0,5214 ∙ (
3100000

10428,03
+ 0,04

1

0,0065
∙

1,512

19,62
+ 0,035

0,1

0,005
∙

2,552

19,62
+ (1,05 ∗ 0,17 + 2,4)

2,552

19,62
)

= 157 𝑊 
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Den minimala effekt som krävs av pumpen i systemet för ett flöde på 3 
L/min är 157 W. 

3.2 Beräkning av andra flöden 
För att få reda på effekterna vid högre flöden så upprepas tidigare uträkning 
för varje flöde som är intressant. I tabell 7 visas vilka effekter flödena som 
pumpen ”XV-1R” kan ge vid varvtalet 1500 rpm samt när den totala 
verkningsgraden är på 85 %. 

Tabell 7: Resultat av effekter som krävs vid pumpars olika flöde. 

Pump 
Nr. 

Flöde 
[cm3/varv] 

Teoretiskt 
Flöde 
[L/min] 

Flöde med 
verkningsgrad 
[L/min] 

HL total 
[m] 

Förluster 
[Watt] 

Tillförd effekt 
pump [Watt] 

1 2,08 3,12 2,65 4,15 2 163 

2 2,6 3,9 3,32 6,00 4 206 

3 3,12 4,68 3,98 8,47 7 249 

4 3,64 5,46 4,64 11,06 10 293 

5 4,16 6,24 5,30 14,14 15 337 

6 4,94 7,41 6,30 19,08 25 407 

7 5,85 8,78 7,46 26,15 40 493 

8 6,5 9,75 8,29 31,54 53 557 

9 7,54 11,31 9,61 41,94 82 666 

10 9,88 14,82 12,60 71,14 183 948 
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3.3 Beräkning av effektåtgång per flöde 
För att jämföra vilket pump som levererar störst flöde jämfört med den 
tillförda effekten så går det att dela energin genom flödet. För pumparna i 
tidigare stycke blir resultatet enligt tabell 8. 

Tabell 8: Resultat av beräkningar på energiåtgång per flöde. 

Pump nr. Teoretiskt Flöde 
[L/min] 

Tillförd effekt pump 
[Watt] 

Effekt/flöde 

1 3,12 163 52,46 

2 3,9 206 52,82 

3 4,68 249 53,30 

4 5,46 293 53,81 

5 6,24 339 54,42 

6 7,41 410 55,40 

7 8,775 498 56,79 

8 9,75 564 57,87 

9 11,31 677 59,92 

10 14,82 873 65,69 

 

3.4 Beräkningar av andel effekt som går åt till förluster 
Enligt tidigare uträkningar i avsnitt 3.2 fås värden på förluster och total 
effektåtgång i tabell 7. Andelen förluster av det totala räknas ut enligt ekv. 16 
och presenteras i tabell 9. 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
∙ 100 = 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 %   [16] 

Tabell 9: Beräkning av andel förluster 

Pump Nr. Teoretiskt Flöde 
[L/min] 

Förluster [Watt] Total effekt [Watt] Andel [%] 

1 3,12 2 163 1,4 

2 3,9 4 206 2,0 

3 4,68 7 249 2,8 

4 5,46 10 293 3,6 

5 6,24 15 337 4,6 

6 7,41 25 407 6,0 

7 8,78 40 493 8,1 

8 9,75 53 557 9,6 

9 11,31 82 666 12,4 

10 14,82 183 948 19,3 
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3.5 Moodys diagram 

 

Figur 48: Moodys diagram42 

  

                                                 
42 Wikimedia Commons. Tillgänglig: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moody_diagram.jpg [2015-12-1] 
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Bilaga 2 – Uträkning av gummivolym i 
vibrationsdämpare 
 

Variabel Förklaring Enhet 

H Höjd på dämpare mm 
𝐷𝑦 Ytterdiameter dämpare mm 

S Djup på gänga mm 

G Ytterdiameter gänga mm 

𝑛 Antal dämpare - 

  

Figur 49: Tvärsnitt vibrationsdämpare43 

Den del av vibrationsdämparen som kommer uppta mest vibrationer är 
sektionen med gummi. Volymen på gummit i vibrationsdämparen 
approximeras enligt följande formel: 

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝐺𝑢𝑚𝑚𝑖 =
𝐻∙𝐷2∙𝜋

4
−

𝑆∙𝐺2∙𝜋

4
   [1] 

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝐺𝑢𝑚𝑚𝑖 ∙ 𝑛   [2] 

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 =
𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,   𝑛𝑦 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,   𝑡𝑖𝑑𝑖𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 
  [3] 

Vibrationsdämpargummit i den nya konstruktionen anses vara en cylinder 
med ett cylindriskt hål i en ände. Vibrationsdämpargummit i den tidigare 
konstruktionen saknar hål och anses därför vara en cylinder utan hål. 

Tabell 10: Modeller som används 

Benämning Diameter Höjd Ytterdiameter gänga Gängdjup Antal 

Tidigare gummi 20 15 - - 8 

20-00572-01 25 15 6 15 6 

 

Gummikvalitén antas vara desamma i båda typerna av dämparna. 

Uträkningar med hjälp av ekvation 1 för de båda dämparna ger dämparnas 

individuella volym och ekvation 2 ger den totala volymen. 

                                                 
43 Trelleborg, Bobbin product range, Tillgängligt:  
http://www.trelleborg.com/en/anti-vibration-solutions/Products--and--Solutions/Buffers-
-and--Pads/Bobbin--Product--Range [2015-11-26] 

http://www.trelleborg.com/en/anti-vibration-solutions/Products--and--Solutions/Buffers--and--Pads/Bobbin--Product--Range
http://www.trelleborg.com/en/anti-vibration-solutions/Products--and--Solutions/Buffers--and--Pads/Bobbin--Product--Range
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Tabell 11: Volym gummi 

Dämpare Volym per dämpare (mm3) Total volym (mm3) 

Tidigare 4710 37680 

20-00572-01 6935 41613 

 

Tabell 12 visar att den totala volymen gummi i den nya konstruktionen 

kommer att vara mer (ungefär 10 % enligt ekvation 3) jämfört med den 

tidigare konstruktionen.  

 

 
 


