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Summary
ABB I-R Waterjet Systems combines the robotics and motion expertise of
ABB Flexible Automation with high-pressure intensifier/pumping
technology from Ingersoll-Rand to provide and continue to develop
innovative waterjet cutting systems for global markets.

The purpose of this assignment is to develop a process water purifier. The
purifier should be applicable as an option to ABB I-R’s production cell
Cutting-Box.

At first hand the process water should be purified well enough to let out in
the municipal sewage system, but the ultimate solution is purifying the
process water to the range that recycling is possible.

When investigating the different principle of purifying water, a research of
different products and their manufactories was done.

These different products were compared and the principle of filtration was
the most applicable, as most of the products were designed for far larger
applications.

As the process water contains quite large amount of particles, it is necessary
to perform the filtration in different steps.

The process water purifier is therefore composed of a module of coarse
filtration and one of micro filtration.

In the module of coarse filtration the mainly amount of fibres and particles
are eliminated. They are kept back in the container unit with the larger
fragments and dumped with these when the container is emptied.

In the module of micro filtration the filtration is performed in two steps.

In the first step particles larger than 50µm are eliminated, in the second step
the micro filter is setting the range of purifying, in this case 10µm. The
purified water is led on either for recycling or the municipal sewage system.
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Sammanfattning

ABB I-R Waterjet Systems kombinerar robot- och rörelseteknik från ABB
Flexible Automation med högtryckspumpteknologi från Ingersoll-Rand.
Därigenom har man utvecklat innovativa vattenskärningssystem för en
global marknad.

Uppgiftens syfte är att till ABB I-R’s produktionsceller, som säljs under
produktnamnet Cutting-Box, ta fram en reningsanläggning för använt
processvatten vid vattenskärning.

Vattnet skall i första hand renas till den grad att det får släppas ut i det
kommunala avloppet, men den ultimata lösningen på problemet är att få
fram ett slutet system där vattnet kan recirkuleras.

Vid sökning av lämpliga reningssätt blev första steget att inrikta sökandet
på befintliga principer och därtill hörande tillverkare av
reningsanläggningar och deras produkter. Dessa olika produkter jämfördes
sedan  och den mest tillämpbara produkten valdes ut.

Filtrering visade sig vara den metod som är enklast att tillämpa, kan
användas stegvis, är billig och finns både som återanvändnings- och
engångsfilter.

Eftersom skärvattnet innehåller en förhållandevis stor mängd partiklar i
olika storlekar är det nödvändigt att utföra filtreringen stegvis.
Processvattenreningsanläggningen är därför  uppbyggd av en
grovfiltreringsmodul och en mikrofiltreringsmodul.

I grovfiltreringsmodulen filtreras alla större partiklar bort. Dessa fångas upp
i containervagn som sedan kan tömmas ut på lämpligt ställe.

I mikrofiltreringsmodulen sker filtreringen i två steg. Första steget filtrerar
bort synliga partiklar (partiklar större än 50µm), andra steget säkrar en viss
storlek på partiklarna i vattnet som sedan släpps vidare, antigen till
recirkulering eller avlopp.
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Företagspresentation

ABB I-R är en Joint Venture  mellan ABB och Ingersoll-Rand.
Sammanslagningen skedde 1991 och startade med sex anställda.
Huvudkontoret ligger i Ronneby, Sverige, med försäljningskontor även i
Storbritannien och Tyskland.

Idag är ABB I-R ett av de fåtal företag i världen som är specialiserad på
vattenskärning. Företaget är världsledande på avancerade, tredimensionella,
robotiserade vattenskärningssystem.

ABB I-R Waterjet Systems kombinerar robot- och rörelseteknik från ABB
Flexible Automation med högtryckspump-teknologi från Ingersoll-Rand,
för att förse och fortsätta att utveckla innovativa vattenskärningssystem för
en global marknad.

Företaget erbjuder ett tredimensionellt robotsystem för vattenskärning av
inredningsdelar till bilar och för andra fordon, tillverkade av mjuka material
som polyuretanskum, vävda fibrer, sandwichmaterial eller
kompositmaterial.
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Principkonstruktion
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1. Uppgiftsformulering

Uppgiftens syfte är att åt ABB I-R’s produktionsceller, som säljs under
produktnamnet Cutting-Box, få fram en reningsanläggning för rening av
använt processvatten som blir vid vattenskärning. Vattnet skall i första hand
renas till den grad att det får släppas ut i det kommunala avloppet, men den
ultimata lösningen på problemet är att få fram ett slutet system där vattnet
kan recirkuleras.

Processvattnet som används är rent vatten utan abrasiva tillsatser.
Detaljerna som skärs är mattor, tak och instrumentpaneler från bilindustrin.
Utskärningen består av hål, snitt och periferi. Vattnet blandas med det
skurna detaljens material i skärsnittet, slam och fibrer är mest
förekommande.

Anledningen till framtagningen av en ny reningsanläggning är att ABB-IR
vill kunna förmedla en billig och kapacitetsanpassad lösning.

Fredy Olssons produktutvecklingsmodell, Principkonstruktion och
Primärkonstruktion har legat till grund för framtagningen av
reningsanläggnningen.[1] [2]
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2. Produktdefinition
2.1 Produkt

Produkten benämns PVR (”processvattenrenare”).

Användningsområde: att i samband med vattenskärning av bilindustrins
inredningsdetaljer, avskilja slam och fibrer.

Produkten skall integreras i ABB I-R Waterjet System produktionscell,
Cutting-Box.

2.2 Process

PVR:s huvuduppgift är att skilja slam och fibrer från processvattnet, i första
hand för att kunna släppa det renade processvattnet i det kommunala
avloppssystemet, i andra hand för att kunna återanvända vattnet i
skärprocessen.

Deluppgifter är grovsållning, rening, bortforsling av avfall och renat vatten
till separata behållare.

Bakomliggande orsak till produktframtagning är den nuvarande metodens
bristfällighet.

HP = Huvudprocess.  DP = Delprocess.

HP Rena vatten

DP Grovsållning

DP Reningsprocess

DP Avfall till behållare

DP Vatten till behållare
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2.3 Omgivning

PVR skall användas i direkt anslutning till vattenskärningsprocessen vid
produktionscellen Cutting-Box  i industrilokaler runt om i världen.

2.4 Människa

Personer som avses använda eller komma kontakt med PVR är
vattenskärningsoperatörer och servicepersonal som arbetar vid
vattenskärningsanläggningar runt om i världen.

2.5 Ekonomi

Produktions- och installationskostnad skall vara maximalt 100.000 SEK.
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2.6 Krav

• PVR skall rena processvatten från ABB I-R’s Cutting-Box.

• PVR skall rena 4 l/min.

• PVR skall rena vatten motsvarande kommunens avloppsnorm(bilaga 1).

• PVR skall kunna appliceras på befintlig utrustning, Cutting-Box, eller
verka i direkt anslutning till densamma.

• PVR skall vara driftsduglig under en längre period, under rådande
förhållande i industrilokaler, med bibehållen funktions- och
driftsäkerhet.

• PVR skall uppfylla arbetarskyddslagens normer angående
personsäkerhet.

• PVR skall vara CE-märkt.

• PVR skall uppfylla arbetarskyddslagens normer angående ergonomi.

• PVR skall konstrueras så att standardiserade konstruktionskomponenter
används i stor utsträckning.

• Enkel konstruktion skall eftersträvas.

• PVR skall vara anpassat för tillverkning i ett fåtal exemplar (40-100/år).

• Till PVR skall finnas en specifikation där det anges vilka
delar/komponenter som kan separeras för återvinning.

• Produktions- och installationskostnad skall vara maximalt 100.000
SEK.

2.7 Önskemål

• PVR bör utrymmesmässigt ta så lite plats som möjligt.

• PVR bör utseendemässigt vara anpassad till ABB I-R’s Cutting-Box.

• PVR bör konstrueras av återvinningsbara komponenter i möjligaste
mån.
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3. Produktundersökning
3.1 Historik

Hittills har processvattnet, i den mån det renats, först förts till slambehållare
för sedimentering, sedan har det passerat ett bandfilter typ ”KNOLL” (se
bilaga 2) där det renats, för att till slut släppas ut i det kommunala
avloppssystemet. Ökade miljökrav från myndigheter gör att allt mer intresse
riktas mot hantering av utsläpp mm.

3.2 Marknadsundersökning

Vid sökning av lämpliga reningssätt har vi valt att i första steget inrikta
sökandet på befintliga principer och därtill hörande tillverkare av
reningsanläggningar och deras produkter.

De principer som kommer att undersökas är:

• Filtrering

• Separering

• Destillering

• Kapillärmembraner

• Sedimentering

• Hydrocyklon

Tillverkare och produkter redovisas i kapitel 5.
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4. Kriterieuppställning
4.1 Funktion

• PVR skall rena processvatten från ABB I-R’s Cutting-Box.

4.2 Drift

• PVR skall rena 4 l/min.

• PVR skall rena vatten motsvarande kommunens avloppsnorm.
(se bilaga 1)

• PVR skall kunna appliceras på befintlig utrustning, Cutting-Box, eller
verka i direkt anslutning till densamma.

• PVR skall vara driftsduglig under en längre period, under rådande
förhållande i industrilokaler, med bibehållen funktions- och
driftsäkerhet.

• PVR bör utrymmesmässigt ta så lite plats som möjligt.

4.3 Personsäkerhet

• PVR skall uppfylla arbetarskyddslagens normer angående
personsäkerhet.

• PVR skall vara CE-märkt.

4.4 Ergonomi

• PVR skall uppfylla arbetarskyddslagens normer angående ergonomi.

4.5 Estetik

• PVR bör utseendemässigt vara anpassad till ABB I-R’s Cutting-Box.

4.6 Allmänna konstruktion och produkten

• PVR skall konstrueras så att standardiserade konstruktionskomponenter
används i stor utsträckning.

• Enkel konstruktion skall eftersträvas.

4.7 Framställning

• PVR skall vara anpassat för tillverkning i ett fåtal exemplar (40-100/år).
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4.8 Eliminering

• Till PVR skall finnas en specifikation där det anges vilka
delar/komponenter som kan separeras för återvinning.

4.9 Ekonomi

• Produktions- och installationskostnad skall vara maximalt 100.000
SEK.
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5. Framtagning och utvärdering av principförslag
5.1 Principiella lösningsförslag

Nedan presenteras en del olika lösningsförslag inom varje
reningsprincipsområde, samt leverantörer av dessa.

Härefter görs en rad utvärderingar, där de olika produkter i omgångar vägs
mot dels övergripande krav, dels mot varje enskild kriterie.

5.1.1 Filtrering

Processvattnet pumpas genom filtret, slam/fibrer ut ena änden, renat vatten
ut andra änden.

Fördelar:

Enkelt att tillämpa, kan användas stegvis, billig, finns både engångsfilter
och tvättbara, finns automatisk backspolande.

Nackdelar:

Hantering av använda filter.

Principskiss filtrering
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Produkter på marknaden:

[3] [4]

Cuno Betaclean + filterhus.(mikrofiltrering)

Fakta:

Pris ca 1000 kr, klarar flödet

Pump behövs

Leverantör:

HVL-industri, (hvl.se)

Anders Johansson, aj@hvl.se

042-124905

www.cuno.com

LO HEAD CLEANING SCREEN FILTERS

Fakta:

Stålmesh-filter (grovfiltrering)

Leverantör:

Everfilt

3167 Progress Circle

Mira Loma, CA 91752

everfilt@everfilt.com

www.everfilt.com/lohead.html
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SSM12 MEDIA FILTER

Fakta:

Kapacitet 32-40 GPM, backspolande filter, (stålmesh)

Leverantör:

Everfilt

3167 Progress Circle

Mira Loma, CA 91752

everfilt@everfilt.com

www.everfilt.com/lohead.html
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5.1.2 Separering

Processvattnet passerar genom en centrifugalseparator, varvid vattnet och
partiklarna skiljs åt.

Principen bygger på skillnaden i densitet mellan föroreningarna och vattnet.

Fördelar:

Effektivt, många användningsområden, tar liten plats.

Nackdelar:

Klarar ej att separera lågdensitetsmaterial.

Principskiss separering
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Produkter på marknaden:

[3] [5]

Alfie 400

Fakta:

Pris 82 000 SEK

Kapacitet: 400 l/h

Leverantör:

Alfa Laval

Marwan Toubal, marwan.toubal@alfalaval.com

08-53066593

http://www.alfalaval.se/alfa/produkter

Wolftechnik Centrifugalseparator

Fakta:

Separationsområde mellan10µm-800µm

Leverantör:

HVL-industri, (hvl.se)

Anders Johansson, aj@hvl.se

042-124905

www.hvl.dk/wolftechnik.html
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5.1.3 Destillation

Processvattnet pumpas till ett munstycke där förångning sker. Endast
vattnet förångas. Vattnet kondenseras sedan och samlas upp.
Föroreningarna samlas på botten av förångningskammaren som töms vid
behov.

Fördelar:

Hög reningsgrad.

Nackdelar:

De produkter som hittats på marknaden har alldeles för låg kapacitet
(anpassade för hushållet).

Principskiss destillation



                    Examensarbete i Utvecklingsteknik                

24

Produkter på marknaden:

[6] [7] [8]

Ika-Dest M 3000

Fakta:

Kapacitet: 4.5 l/h

Vikt 2.5 kg

Pris 2560 DM

Leverantör:

www.ika.net/ika /owa/catalog.show

Nutri Steam Waterdestiller

Fakta:

Kapacitet: 4 gallons/dag

Pris 129$

Leverantör:

www.health-n-energy.com

TribestR Classic Destiller

Fakta:

Kapacitet:1 gallon/3h

Pris 700 euro

Leverantör:

www.paul-natur.de/shop/trib_destiller.htm
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5.1.4 Kapillärmembraner

Processvattnet pumpas genom ett paket med kapillärmembraner. Endast
vattenmolekylerna passerar membranen, föroreningarna sköljs kontinuerligt
av membranen.

Fördelar:

Hög reningsgrad.

Nackdelar:

Hög kostnad pr volym.

Principskiss kapillärmembraner



                    Examensarbete i Utvecklingsteknik                

26

Produkter på marknaden:

[9] [10] [11]

Johnsson Lamellseparator

Fakta:

Kapacitet 1000 l/min

Leverantör:

Waterlink AB

Harriet Einebrandt, nordic.water@waterlink.com

08-53066593

http://www.nordic-water.se

Neoh 4-50 Ultrafiltration element

Fakta:

Kapacitet 500-1000 l/h

Leverantör:

NeoH Membrane Technologies

Postbus 19

7700 AA Dedemsvaart

Netherlands

+31-523-617-417

http://www.membrane-technologies.com
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Cross-flow lamellar clarifier

Fakta:

Pris: 750-2500 US Dollar/m3 vatten

Leverantör:

http://www.aquarius-h2o.com/
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5.1.5 Sedimentering

Processvattnet lämnas orört i viss tid, varefter föroreningarna sjunker till
botten.

Fördelar: Enkelt att avskilja.

Nackdelar: Kräver stora utrymmen, stora investeringskostnader.

Kemisk sedimentering

Ev. kan processvattnet flockas, dvs. kemiska ämnen tillsätts, förenar sig
med föroreningarna och bildar en geleaktig massa som sedan filtreras.

Eller kan ytspänningen sänkas, varvid bottenfällningen sker snabbare.

Kemisk sedimentering

Fördelar:

Förkortar sedimenteringstiden avsevärt, förenklar filtreringsprocessen.

Nackdelar:

Användning av kemikalier ger i regel upphov till hantering av
restprodukter. Försvårar återvinningen av det frånsorterade materialet.
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Produkter på marknaden:

[12] [13]

Kaselco R system

Fakta:

Pris: beroende av vilka ämnen som ingår i processvattnet, samt flödet.
Behöver pump +sedimenteringskar.

Leverantör:

Süd-Chemie AG

Lenbachplatz 6

D-80333 München

Tel: +49 89 5110-0

Info@sued-chemie.de

www.sued-chemie.de/e-kata5.html

Aqua-CorrectR  (sänker ytspänningen)

Fakta:

Pris ca 1000 kr, klarar flödet

Behövs sedimenteringskar + pump

Leverantör:

Nielsen Technical Trading ApS-Aqua-CorrectR International

Postbox 10, DK-4621 Gadstrup, Denmark

Tel: +45 46 19 09 90

Aqua-correct@aqua-correct.dk

www.aqua-correct.com/dk1skw/uk-reduktion-1.html
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5.1.6 Hydrocyklon

Vätskan förs tangentiellt in i övre delen av apparaten, den vida delen av
konen, och koncentreras, förtätas i en medurs virvelrörelse nedåt.

När vätskan når den smalare änden på cyklonen bakas föroreningarna
samman och släpps ut den vägen.

Samtidigt förs det nu renade vattnet uppåt i en motrörelse i form av en
tätare, smalare virvel för att sedan släppas ut genom det övre utloppet.

Fördelar:

Låga drift och underhållskostnader, enkel att installera, inga filter.

Lång hållbarhet.

Nackdelar:

Ej effektiv vid för lågdensitivt material.

Principskiss hydrocyklon
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Produkter på marknaden:

[3] [14]

Ribea RRS-2 kombi

Fakta:

Kapacitet > 500 l/h

Leverantör:

AB Ribea Engieering

Anna Westberg, anna.westberg@ribea.se

0493-144 80

www.ribea.se/cyklon.htm

Hydrocyklon

Fakta:

Separationsområde, 0µm-0.3µm

Leverantör:

HVL-industri, (hvl.se)

Anders Johansson, aj@hvl.se

042-124905

www.hvl.dk/automat_og_si.htm
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5.2 Primär utvärdering

Här vägs de olika produkter mot övergripande tekniska och ekonomiska
krav.

Tekniska krav Ekonomiska krav

3 Uppfyller säkert kravet 3 Uppfyller säkert kravet

2 Uppfyller troligen kravet 2 Uppfyller troligen kravet

1 Uppfyller knappast kravet 1 Uppfyller knappast kravet

0 Uppfyller inte kravet 0 Uppfyller inte kravet

Nr Förslag TK EK Förs vidare

1 Cuno Betaclean 3 3 Ja

2 Lo Head screen 0 2 Nej

3 SSM12 Mediafilter 0 2 Nej

4 Alfie 400 3 2 Ja

5 Wolftechnik 1 2 Nej

6 Ika-Dest M3000 1 3 Nej

7 Nutri Steam 1 2 Nej

8 Tribest Classic dest. 1 2 Nej

9 Johnsson Lamellsep. 0 1 Nej

10 Neoh 4-50 0 1 Nej

11 Cross-flow lamellar 0 0 Nej

12 Kaselco 0 0 Nej

13 Aqua-Correct 1 3 Nej

14 Ribea RRS-2 kombi 0 3 Nej

15 Hydrocyklon 3 3 Ja
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Motivering: De olika orsakerna till att produkterna sållades ut är:

1. För hög kapacitet.

SSM12 Mediafilter

Johnssons Lamellseparatorer

Neoh 4-50

Ribea RRS-2 kombi

2. För låg kapacitet.

Ika-Dest M3000

Nutri-Steam Waterdestiller

Tribest Classic destiller

3. Ej tillräckligt effektiv.

Lo-Head Screen

Wolftechnik Centrifugalseparator

4. För hög kostnad.

Cross-Flow Lamellar

5. Ej applicerbar (pga sedimenteringskar).

Kaselco

Aqua-Correct
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5.2.1 Test av Alfie 400.

Den 01-04-19 utfördes ett test av Alfie. Skärvattnet i detta testet innehöll
till största delen slam.

Skärvattnet separerades och prov togs på resultatet. Detta provet jämfördes
sedan med prov från test av filterpapper och nylonduk.

Test A,B,C utfördes alla med vatten från samma skärning.

Test A: Nylonduk

L/cm2: 0.3

Tid: OK

Genomsläpplighet: Mkt bra

Vattenprov: Mycket grumligt (ca: 12 % slam kvar)

Test B: 564.50.710

L/cm2: 0.3

Tid: OK

Genomsläpplighet: Mkt bra

Vattenprov: Grumligt (ca: 8 % slam kvar)

Test C: Alfie 400

Tid: OK

Vattenprov: Grumligt (ca: 8 % slam kvar)
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5.3 Mellanliggande utvärdering

Här vägs de kvarvarande produkterna mot varje enskild kriterie.

Grupperingsskala:

3.   Uppfyller säkert kravet

2.   Uppfyller troligen kravet

1.   Uppfyller knappast kravet

0.  Uppfyller inte kravet

Kriterie  1 PVR skall rena processvatten från ABB I-R’s Cutting-Box.

Kriterie  2 PVR skall rena 4 l/min.

Kriterie  3 PVR skall rena vatten motsvarande kommunens
avloppsnorm.(se bilaga 1)

Kriterie  4 PVR skall kunna appliceras på befintlig utrustning, Cutting-
Box, eller verka i direkt anslutning till densamma.

Kriterie  5 PVR skall vara driftsduglig under en längre period, under
rådande förhållande i industrilokaler, med bibehållen funktions-
och driftsäkerhet.

Kriterie  6 PVR skall uppfylla arbetarskyddslagens normer angående
personsäkerhet.

Kriterie  7 PVR skall vara CE-märkt.

Kriterie  8 PVR skall uppfylla arbetarskyddslagens normer angående
ergonomi.

Kriterie9 PVR skall konstrueras så att standardiserade
konstruktionskomponenter används i stor utsträckning.

Kriterie 10 Enkel konstruktion skall eftersträvas.

Kriterie 11 PVR skall vara anpassat för tillverkning i ett fåtal exemplar
(40-100/år).

Kriterie 12 Till PVR skall finnas en specifikation där det anges vilka
delar/komponenter som kan separeras för återvinning.

Kriterie 13 PVR skall ha en högsta kostnad på 100.000 SEK.



                    Examensarbete i Utvecklingsteknik                

36

Fö
rs

 v
id

ar
e

Ja N
ej

S:
a

39 37

Kriterie 13 E
B

3 3

Kriterie 12 T
B

3 3
Kriterie 11 T

B

3 3

Kriterie 10 T
B

3 3

Kriterie 9 T
B

3 3

Kriterie 8 T
B

3 3

Kriterie 7 T
B

3 3

Kriterie 6 T
B

3 3

Kriterie 5 T
B

3 3

Kriterie 4 T
B

3 3

Kriterie 3 T
B

3 1

Kriterie 2 T
B

3 3

Kriterie 1 T
B

3 3

Fö
rs

la
g

C
un

o

A
lf

ie

N
r

1 2



                    Examensarbete i Utvecklingsteknik                

37

Motivering: Cuno anses* uppfylla ställda kriterier och förs därför vidare.
Den 01-04-19 utfördes test av Alfie 400. Testresultatet anses inte stå i
proportion till kostnaden.(se kap 5.2.1)

Dock måste man för att undvika ständiga byten av patronfiltret, som endast
rymmer en viss mängd partiklar, utföra filtreringen i flera steg och då
lämpligen använda ett grovfilter och engångspappersfilter.

*Tester av Cuno filter har ej kunnat utföras, men användningen av Cuno-
filter är väl dokumenterat.[3]
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5.4 Parvis jämförelsemetod

De framtagna och formulerade önskemålen är i många fall av olika vikt.

En metod att rangordna önskemålen är att utföra en parvis jämförelse.
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till ABB I-R’s  Cutting-Box B -2 0 3 1 11
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5.4.1 Rangordning av börkriterier

• PVR bör konstrueras av återvinningsbara komponenter i största möjliga
mån.

• PVR bör utrymmesmässigt ta så lite plats som möjligt.

• PVR bör utseendemässigt vara anpassad till ABB I-R’s Cutting-Box.
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5.5 Slutlig utvärdering

4. Förslaget uppfyller klart kriteriet

3. Förslaget uppfyller säkert kriteriet

2. Förslaget uppfyller troligen kriteriet

1. Förslaget uppfyller knappast kriteriet

0. Förslaget uppfyller inte kriteriet

A B C S:a T/Tmax Förs
vidare

Nr Beskrivning k 0.55 0.33 0.11 100%

1 Cuno u 3 4 3 10 10/12 Ja

Förslaget uppfyller även önskemålen, och förs därför vidare till
primärkonstruktion.
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6. Presentation av valt principförslag
Eftersom skärvattnet innehåller en förhållandevis stor mängd partiklar i
olika storlekar är det nödvändigt att utföra filtreringen stegvis. PVR är
därför  uppbyggd av grovfiltreringsmodul och en mikrofiltreringsmodul.

I grovfiltreringsmodulen silas alla större partiklar bort. Dessa fångas upp i
containervagnen och kan sedan tippas ut på lämpligt ställe.

I mikrofiltreringsmodulen sker filtreringen i två steg. Första steget filtrerar
bort synliga partiklar (partiklar större än 50µm), andra steget säkrar en viss
storlek på partiklarna i vattnet som sedan släpps vidare, antigen till
återanvändning eller avlopp.

Grovfiltreringsmodul

I själva containervagnen ligger ett grovfilter som skall klara flera pass och
sedan skall kunna rengöras på ett enkelt sätt.(ex. Sköljning i vatten)

Grovfiltret hålls fast av en ram, i vinkeljärn eller liknande, som sitter fast
med gångjärn så man lätt kan fälla upp det när filtret skal rengöras.

Uppfällbar ram av

vinkeljärn



                    Examensarbete i Utvecklingsteknik                

42

Mikrofiltreringsmodul

Produktutkast. (skiss)

1. Cutting-boxen

2. Uppsamlingskärl vid containeravloppet

3. Plåtskåp som rymmer både pumpar och filter

4. Pump uppsamlingskärl-förfiltrering

5. ”Hyllor” där filtreringspappret är placerat

6. Uppsamling förfiltrerat vatten

7. Pump till Cuno-filtret

8. Cuno filter

9. Renat vatten ut

3

2

1

7

5

4 8

9

6
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För att ha kontroll över partikelstorleken placeras ett mikrofilter som
uppfyller aktuell önskat reningsgrad.

Vald produkt:

Cuno Betaclean + filterhus.(mikrofiltrering)

[3]

Fakta:

Pris ca 1000 kr, klarar flödet

Behövs pump

Leverantör:

HVL-industri, (hvl.se)

Anders Johansson, aj@hvl.se

042-124905

www.cuno.com

Se bilaga 3 för produktbeskrivning.
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6.1 Dimensionering

Flödet genom PVR skall, för att undvika fördröjning i filtreringen,

motsvara flödet vid normal drift. Arbetshöjden vid filterbyte ca 1 m.

6.2 Drift

Pumparna drivs med elektricitet. Ventiler kontrollerar flödet.

6.3 Uppfyllande av ställda kriterier

• Funktion: uppfylls

• Drift: uppfylls

• Personsäkerhet: uppfylls

• Ergonomi: uppfylls

• Estetik: uppfylls

• Allmänna konstruktionen och produkten: uppfylls

• Framställning: uppfylls

• Eliminering: uppfylls

• Ekonomi: uppfylls
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Primärkonstruktion



                    Examensarbete i Utvecklingsteknik                

46



                    Examensarbete i Utvecklingsteknik                

47

7. Inledning
I principkonstruktionsetappen framtogs en reningsprincip som sedan har
legat till grund för arbetet i primärkonstruktionsetappen.
Primärkonstruktionen består i huvudsak av komponentval och
detaljkonstruktion.

Fredy Olssons metod för ”Primärkonstruktion” [2] har legat till grund för
framtagningen av primärkonstruktionen till PVR.
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8. Produktutkast
Produktutkast. (skiss)

1. Cutting-boxen

2. Uppsamlingskärl vid containeravloppet

3. Plåtskåp som rymmer både pumpar och filter

4. Pump uppsamlingskärl-förfiltrering

5. ”Hyllor” där filtreringspappret är placerat

6. Uppsamling förfiltrerat vatten

7. Pump till Cuno-filtret

8. Cuno filter

9. Renat vatten ut

3

2

7

5

4 8

9

6

1
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Ungefärliga dimensioner

Höjd Längd Bredd: 1.00 x 0.75 x 0.40 m

PVRs anpassning till sin konstruktiva omgivning

Måtten på PVR skall anpassas efter Cutting-boxen och containervagnens
utförande.

De olika delarnas art och behandlingssätt framgår av  tabellen

Benämning på ingående delar Standard Unika enheter

Rutin Special Special Rutin

Uppsamlingskärl containervagn x

Plåtskåp x

Hyllor för filterpapper x

Pump uppsamlingskärl x

Pump till Cuno-filter x

Cuno-filter x

Uppsamlingskärl filtrerat vatten x

Insats grovfilter container x

Givare x

Kopplingar/rör/spridare/ventiler x

Pappersfilter x
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9. Komponentval
Komponentval kommer att göras för Cuno-filter, grovfilter, pappersfilter,
pumpar, givare, spridare, rör, kopplingar och ventiler.

9.1 Konstruktionskomponentval – Cuno-filter

Här utförs val av lämpligt patronfilterfinhet och filterhus.

[3]
9.1.1 Krav på konstruktionskomponenter

Process:

• Vara anpassat till det aktuella flödet (här 4 l/min).

• Lämna tillräckligt renat  vatten.

Omgivning:

• Kommer att brukas i uppvärmd industrilokal.

Människa:

• På komponenterna ställs säkerhetskrav vid brukning.

Ekonomi:

• Inköpspris och installationskostnad bör vara rimlig i förhållande till
liknande investeringar.
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9.1.2 Sökning av komponentalternativ

Då val av såväl leverantör som produkt redan gjorts i kapitel 6 kommer
skillnaden i komponentalternativen främst att bero på dimensionering,
hantering  och kostnader.

1. Cuno filterhus, rostfritt 9 ¾”, därtill hörande patronfilter i förpackningar
om 30 st.

Kostnad:

Filterhus: 1.890 SEK

Patronfilter, hel förpackning (30 st): 3.820 SEK

Förstagångsinvestering: 5.900 SEK

2. Cuno filterhus, rostfritt 19 ½”, därtill hörande patronfilter i
förpackningar om 15 st.

Kostnad:

Filterhus: 3.305 SEK

Patronfilter, hel förpackning (15 st) : 3.750 SEK

Förstagångsinvestering : 7.055 SEK
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9.1.3 Bedömning och utarbetning av komponentalternativ

Grupperingsskala

3. Uppfyller säkert kravet

4. Uppfyller troligen kravet

1. Uppfyller knappast kravet

0. Uppfyller inte kravet

1. Vara anpassat till det aktuella flödet (här 4 l/min).

2. Lämna tillräckligt renat  vatten.

3. Kommer att brukas i uppvärmd industrilokal.

4. På komponenterna ställs säkerhetskrav vid brukning.

5. Inköpspris och installationskostnad bör vara rimlig i förhållande till
liknande investeringar.

Förslag

K
riterie 1

K
riterie 2

K
riterie 3

K
riterie 4

K
riterie 5

S:a

1. Cuno 9 ¾” 3 3 3 3 3 15

2. Cuno 19 ½” 3 3 3 3 3 15
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Utvärdering

Alternativ 2 väljs då det kräver minst hantering (se bilaga 3).

Leverantör:

HVL-industri, (hvl.se)

Anders Johansson, aj@hvl.se

042-124905

www.cuno.com
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9.2 Konstruktionskomponentval –grovfilter

Här utförs val av containerfilter.

9.2.1 Krav på konstruktionskomponenter

Process:

• Vara anpassat till det aktuella flödet (här 4 l/min).

• Kunna fungera tillfredsställande under flera arbetspass utan byte.

Omgivning:

• Kommer att brukas i uppvärmd industrilokal.

Människa:

•  Rengöring och byte av filter bör vara enkelt att utföra.

Ekonomi:

• Inköpspris och installationskostnad bör vara rimlig i förhållande till
liknande investeringar.

9.2.2 Sökning av komponentalternativ

Scotch Brite nylonduk

Kostnad: offerterat pris/m2:150 SEK/ m2

Leverantör: Kenneth Toftebrandt

Tfn. 021-15 02 07

Electrolux 5525 35 40 – 00/4

Kostnad: offerterat pris/m2 100 SEK/ m2

Leverantör: Electro Service

Tfn. 020-76 76 76
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9.2.3 Test

Testen är utförd med skärvatten från testkörning d. 01-03-27.

Material: golvmatta (skumplast och fibermatta).

Enligt uppgift från handledare är den genomsnittliga vattenåtgången/skift
1400–1500 l (beror på vad som skärs). Containervagnens bottenyta är 0.474
m2, alltså ca ½ m2 vilket ungefär motsvarar att:

3000 l passerar en yta på 1m2 under ett skift (8h) vilket motsvarar 0.3 l/cm2.
Detta har proverna dimensionerats efter. Med tid OK menas att
genomströmningen sker snabbare än vad som erfordras.

Med klart vattenprov menas att det inte finns några för ögat synliga
partiklar kvar (> 50µm).

[15] [16]

Test 6: Nylonduk

L/cm2: 0.3

Tid: OK

Fibernivå: 0.5 m

Genomsläpplighet: Mkt bra

Vattenprov: Grumligt (ca: 4% slam)

Flergångsfilter

Test 7: Electrolux 5525 35 40 – 00/4

L/cm2: 0.3

Tid: OK

Fibernivå: 0.5 m

Genomsläpplighet: Mkt bra

Vattenprov: Grumligt (ca: 4% slam)

Engångsfilter
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9.2.4 Bedömning och utarbetning av komponentalternativ

Grupperingsskala

3. Uppfyller säkert kravet

2. Uppfyller troligen kravet

1. Uppfyller knappast kravet

0. Uppfyller inte kravet

1. Vara anpassat till det aktuella flödet (här 4 l/min).

2. Kunna fungera tillfredsställande under flera arbetspass utan byte.

3. Kommer att brukas i uppvärmd industrilokal.

4. Rengöring och byte av filter bör vara enkelt att utföra.

5. Inköpspris och installationskostnad bör vara rimlig i förhållande till
liknande investeringar.

Förslag

K
riterie 1

K
riterie 2

K
riterie 3

K
riterie 4

K
riterie 5

S:a

Scotch Brite nylonduk 3 3 3 3 3 15

Electrolux 5525 35 40 – 00/4 3 0 3 2 3 11

Utvärdering:

Scotch Brite nylonduk väljs då den uppfyller ställda krav.

Leverantör: Kenneth Toftebrandt

Tfn. 021-15 02 07
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9.3 Konstruktionskomponentval – pappersfilter

9.3.1 Krav på konstruktionskomponenter

Process:

• Vara anpassat till det aktuella flödet (här 4 l/min).

• Kunna fungera tillfredsställande under ett helt arbetspass utan byte.

Omgivning:

• Kommer att brukas i uppvärmd industrilokal.

Människa:

• Byte av filter bör ske i lämplig arbetshöjd.

Ekonomi:

• Inköpspris och installationskostnad bör vara rimlig i förhållande till
liknande investeringar.
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9.3.2 Sökning av komponentalternativ

[16] [17]

1. Mercatus polyesterduk art. Nr FFK 2663.710

Meter pr rulle : 250 m

Bredd : 0.71 m

Kostnad : 2.207 SEK

2. Mercatus polyesterduk art. Nr FFK 7250.710

Meter pr rulle: 250 m

Bredd : 0.71 m

Kostnad : 2.185 SEK

3. Mercatus pappersfilter art Nr 564.50.710

Meter pr rulle : 400 m

Bredd : 0.71 m

Kostnad : 1.022 SEK

4. Mercatus pappersfilter art Nr 567.21.710

Meter pr rulle: 400 m

Bredd : 0.71 m

Kostnad : 804 SEK

5. Menalux mikrofilter art Nr 909 27 91–11/1

Kostnad/ark: 15 SEK
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9.3.3 Test

Testen är utförd med skärvatten från testkörning d. 01-03-27.

Material: golvmatta (skumplast och fibermatta)

3000 l passerar en yta på 1m2 under ett skift (8h) vilket motsvarar 0.3 l/cm2.
Detta har proverna dimensionerats efter. Med tid OK menas att
genomströmningen sker snabbare än vad som erfordras.

Med klart vattenprov menas att det inte finns några för ögat synliga
partiklar kvar (> 50µ).

Test 1: 564.50.710 + nylonduk

L/cm2: 0.3

Tid: OK

Fibernivå: 0.5 m

Genomsläpplighet: Bra

Vattenprov: Klart

För att kontrollera att genomsläppligheten och filtreringsgraden är den
samma även mot slutet av testet togs ytterligare ett vattenprov, Test 1 a.
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Test 1a: Vattenprov i slutvattnet av prov 1

L/cm2: 0.3

Tid: OK

Genomsläpplighet: Bra

Vattenprov: Klart

Ingen synbar skillnad upptäcktes mellan prov 1 och 1a, därför togs i
fortsättningen endast ett vattenprov per test.

Test 2: FFK 7250.710 + nylonduk

L/cm2: 0.3

Tid: OK

Fibernivå: Samma som Test 1

Genomsläpplighet: Bra

Vattenprov: Klart

Test 3: FFK 2663.710 + nylonduk

L/cm2: 0.3

Tid: OK

Fibernivå: Samma som Test 1

Genomsläpplighet: Bra

Vattenprov: Viss mängd partiklar > 50µ
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Test 4: 567.21.710

L/cm2: 0.3

Tid: OK

Fibernivå: Samma som Test 1

Genomsläpplighet: Bra

Vattenprov: Stor mängd partiklar > 50µ

Kassettprover

I kassetproverna har vattnet först filtrerats genom nylonduken, varvid
fibrerna och grövre partiklar eliminerats. För att minimera storleken på
kassetten har vattnet endast tillåtits att passera en hälften så stor yta som
tidigare test.

Test 1 : FFK 7250.710

L/cm2: 0.6

Tid: OK

Genomsläpplighet: Bra

Slamlager: 3mm

Vattenprov: Klart

Test 2: 564.50.710

L/cm2: 0.6

Tid: OK

Genomsläpplighet: Bra

Slamlager: 3mm

Vattenprov: Klart
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Test 3: Menalux mikrofilter art Nr 909 27 91–11/1

L/cm2: 0.6

Tid: OK

Genomsläpplighet: Bra

Slamlager: 3mm

Vattenprov: Klart
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9.3.4 Bedömning och utarbetning av komponentalternativ

Grupperingsskala

3. Uppfyller säkert kravet

4. Uppfyller troligen kravet

1. Uppfyller knappast kravet

0. Uppfyller inte kravet

1. Vara anpassat till det aktuella flödet (här 4 l/min).

2. Kunna fungera tillfredsställande under ett helt arbetspass utan byte.

3. Kommer att brukas i uppvärmd industrilokal.

4. Inköpspris och installationskostnad bör vara rimlig i förhållande till
liknande investeringar.

Förslag

K
riterie 1

K
riterie 2

K
riterie 3

K
riterie 4

S:a

FFK 2663.710 3 0 3 3 9

FFK 7250.710 3 3 3 2 11

564.50.710 3 3 3 3 12

567.21.710 3 0 3 3 9

909 27 91-11/1 3 3 3 1 10
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Utvärdering:

Mercatus Nr 564.50.710 väljs då den uppfyller ställda krav.

Leverantör:

Mercatus Engineering

Hultfredsvägen 33

598 22 Vimmerby

Tfn: 0492-121 10

E-post: mercatus.engineering@mercatus.se
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9.4 Konstruktionskomponentval –pumpar och givare.

Val av pump och givare har gjorts i samrådan med handledare på ABB I-R,
dessa komponenter används vanligtvis av företaget.

Pump: [18]

Membranpump från Bergman-ax AB typ P1/PPPP/PU/PU/KPU/A

BERGMAN-AXAB

Box 90 162

120 22 Stockholm

Tfn: 08 – 602 22 00

E-mail: kundservice@bergman-axab.se

(se bilaga 4)

Givare: [19]

Givare från Carlo Gavazzi typ VPC 310

CARLO GAVAZZI AB

Nattvindsgatan 1

652 21 Karlstad

Tfn: 054 - 85 11 25

E-mail: info@carlogavazzi.se

(se bilaga 5)

9.5 Konstruktionskomponentval spridare/rör/koppl/ventiler

Valet sker i samarbete med lokal VVS-montör.
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10. Detaljkonstruktion
Detaljkonstruktion kommer att utföras för plåtskåpet, hyllor, och insats
grovfilter.

Materialval

För att undvika galvanisk korrosion kommer materialval att göras för
konstruktionen i sin helhet.

Materialkriterier

• Korrosionsbeständighet – materialet skall vara korrosionsbeständigt
eller behandlat så att ej korrosion sker på materialet.

Materialförslag :

Rostfritt stål SS-stål 2333

Materialbedömning

Uppställning av för och nackdelar:

1. Rostfritt stål SS-stål 2333:

Fördelar:      Korrosionsbeständigt, slitstarkt, styvt, lätt att återvinna, ringa
underhåll, duktilt.

Nackdelar: Hög kostnad.

Rostfritt stål SS-stål 2333 väljs, då det uppfyller ställda kriterier [20].
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10.1 Detaljkonstruktion - plåtskåp
10.1.1 Funktion

• Plåtskåpet skall skydda reningsprocessen samt underlätta montering.

10.1.2 Kriterier

För plåtskåpet gäller samma kriterier som togs fram i principkonstruktionen
för hela PVR.

Förtydligande kriterier för plåtskåpet:

• Plåtskåpet skall enkelt kunna monteras på Cutting-Box.

• Plåtskåpet skall vara av korrosionsbeständigt material.

• Plåtskåpet  bör utseendemässigt vara anpassat till ABB I-R’s övriga
produkter.

10.1.3 Utformning

• Plåtskåpet skall enkelt kunna monteras på Cutting-Box.

• Plåtskåpet  bör utseendemässigt vara anpassat till ABB I-R’s övriga
produkter.

• Hyllorna placeras i lämplig arbetshöjd.
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Lösningssökning

Endast ett lösningsförslag kommer att presenteras då utformningen är
beroende av konstruktionskomponenternas dimensioner.

Valda dimensioner:

Plåttjocklek: 0.0015 m

Höjd: 1.022 m

Bredd: 0.366 m

Längd: 0.803 m

Avyttringsriktig

Då plåtskåpet byts ut eller kasseras kommer ingen avskiljning att vara
nödvändig då hela skåpet är tillverkad i samma material. Hela plåtskåpet är
lämplig för återvinning.

10.1.4 Tillverkning

Sammanfogas med skruvar.
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10.2 Detaljkonstruktion - hyllor
10.2.1 Funktion

• Hyllorna skall hålla filterpapperet på plats.

10.2.2 Kriterier

För hyllorna gäller samma kriterier som togs fram i principkonstruktionen
för hela PVR.

Förtydligande kriterier för hyllorna:

• Hyllorna skall enkelt kunna dras ut och skjutas på plats i skåpet.

• Hyllorna skall vara av korrosionsbeständigt material.

• Hyllorna skall vara utformade så att ej översvämning sker.

• Hyllorna skall vara släta så att filterpapperet ej fastnar eller rivs sönder
vid byte.

• Hyllorna skall ha perforerad botten så att filtrerat vatten släpps igenom.

10.2.3 Utformning

• Hyllorna skall vara utformade så att de lätt kan dras ut och skjutas in i
skåpet.

• Hyllorna skall vara släta så att filterpapperet ej fastnar eller rivs sönder
vid byte.

• Hyllorna skall ha perforerad botten så att filtrerat vatten släpps igenom.
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Lösningssökning

Längden är given av bredden på filtreringspappret. För att det inte skall bli
för ohanterligt är bredden vald till ca 0.35 m. Vi förutsätter att rullen med
filtreringspapper är uppsatt intill skåpet och försett med lämplig
avrivningsanordning eller att passande stycken har skurits ut och placerats
lätt tillgängligt vid PVR.
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Förslag nr 1:

Filtreringspappret placeras i hyllan och byte av filter görs enkelt vid att dra
ut hyllan, lyfta ramen och tippa det begagnade filtret i containervagnen. Ett
nytt papper placeras i hyllan och ramen fälls ner på plats.

Ramen är plattjärn och är fäst med gångjärn i bakändan, så att man lätt kan
ta tag i handtaget och lyfta upp den vid filterbyte.

Hyllan är 0.365 x 0.732 m. Den har en djup på 0.015 m.

Hålen i botten är 0.004 m, avståndet 0.03 m. Hyllan skjuts in i spåren i
skåpet.

Ramen består av plattjärn 0.003x0.02 m och är försett med gångjärn.

Förslag nr 1
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Förslag nr 2:

Filtreringspappret placeras direkt i hyllan.

Hyllan är 0.37 x 0.713 m. De har en djup på 0.025 m. Hålen i botten är
0.004 m, avståndet 0.03 m.

Hyllan vilar på 0.003 m breda konsoller som monteras i plåtskåpet.

Förslag nr 2
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Förslag nr 3:

Samma princip som i förslag 1.

Hyllan  är 0.365 x 0.742 m och består av en ram med stålmesh infäst i
kanterna. Kanterna är 0.015 m breda och 0.003 m tjocka.

Kanterna passar i spåren i skåpet.

Förslag nr 3
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10.2.4 Lösningsbedömning

För hyllorna gäller samma kriterier som togs fram i principkonstruktionen
för hela PVR (se sidan 11 ).

Förtydligande kriterier för plåtskåpet:

1. Hyllorna skall enkelt kunna dras ut och skjutas på plats i skåpet.

2. Hyllorna skall vara av korrosionsbeständigt material.

3. Hyllorna skall vara utformade så att ej översvämning sker.

4. Hyllorna skall vara släta så att filterpapperet ej fastnar eller rivs sönder
vid byte.

5. Hyllorna skall ha perforerat botten så att filtrerat vatten släpps igenom.

Grupperingsskala

3.   Uppfyller säkert kravet

2.   Uppfyller troligen kravet

1.   Uppfyller knappast kravet

0.   Uppfyller inte kravet

Förslag

K
riterie 1

K
riterie 2

K
riterie 3

K
riterie 4

K
riterie 5

S:a
1. 3 3 3 3 3 15
2. 1 3 3 3 3 13
3. 3 3 1 2 3 12
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Utvärdering: Förslag nr 1 väljs då det bäst uppfyller ställda kriterier.

Förslag nr 1

Process – Bruksriktig

För att minimera risken för utböjning och öka hyllans stabilitet har följande
dimension valts:

Plåttjocklek : 0.0015 m

Längd : 0.732 m

Bredd : 0.356 m

Avyttringsriktig

Då hyllorna byts ut eller kasseras kommer ingen avskiljning att vara
nödvändig då hela hyllan är tillverkad i samma material. Hela hyllan är
lämplig för återvinning.

10.2.5 Tillverkning

Pressning och stansning.
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10.3 Detaljkonstruktion – insats grovfilter containervagn
10.3.1 Funktion

• Insatsen i containervagnen skall hålla grovfiltret på plats och skydda det
mot slag från ovidkommande avfall.

10.3.2 Kriterier

För insatsen i containervagnen gäller samma kriterier som togs fram i
principkonstruktionen för hela PVR.

Förtydligande kriterier för insatsen i containervagnen

• Insatsen i containervagnen skall vara av korrosionsbeständigt material.

• Insatsen i containervagnen skall vara utformat så att grovfiltret skyddas
mot slag från ovidkommande avfall.

• Insatsen i containervagnen skall hindra de större skärresterna att nå
fiberduken.

• Insatsen i containervagnen skall vara enkel att vika upp vid rengöring
och byte av fiberduken.

10.3.3 Utformning

• Insatsen i containervagnen skall vara utformat så att grovfiltret skyddas
mot slag från ovidkommande avfall.

• Insatsen i containervagnen skall vara enkel att vika upp vid rengöring
och byte av fiberduken.

• Insatsen i containervagnen skall vara försett med en gummilist eller
liknande, för att undvika att ofiltrerat vatten når uppsamlingskärlet vid
containeravloppet.
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Lösningssökning

I båda förslagen är insatsen uppbyggd av en ram av plattjärn och på den
sitter en stansad rostfri plåt. Insatsen är fäst i containern med gångjärn, ett
handtag placeras på den övre delen för att underlätta öppnande vid
rengöring/byte av filter. Insatsen hålls stängd under användning och
tömning av containern med ett vred som sitter i containern.

Den stansade plåten kommer även att fungera som ett skydd för grovfiltret
mot eventuellt oönskat avfall som slängs i containern.

Den befintliga containern bestämmer insatsen mått.

Ett antal lösningsförslag presenteras som följer:
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Förslag nr 1:

Här fungerar insatsen som ett lock, grovfiltret fästs under insatsen där det
kläms fast när det läggs ned.

Förslag nr 1



                    Examensarbete i Utvecklingsteknik                

79

Förslag nr 2:

Här fungerar insatsen som i förslag 1, men istället har en gummilist
placerats under kanten för att förhindra att ofiltrerat vatten passerar längs
sidorna.

Förslag nr 2

Gummilist
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10.3.4 Lösningsbedömning

För insatsen i containervagnen gäller samma kriterier som togs fram i
principkonstruktionen för hela PVR (se sidan 11 ).

Förtydligande kriterier för insatsen i containervagnen:

1. Insatsen i containervagnen skall vara av korrosionsbeständigt material.

2. Insatsen i containervagnen skall vara utformat så att grovfiltret skyddas
mot slag från ovidkommande avfall.

3. Insatsen i containervagnen skall hindra de större skärresterna att nå
fiberduken.

4. Insatsen i containervagnen skall vara enkel att vika upp vid rengöring
och byte av fiberduken.

Grupperingsskala

3.   Uppfyller säkert kravet

2.   Uppfyller troligen kravet

1.   Uppfyller knappast kravet

0.   Uppfyller inte kravet

Förslag

K
riterie 1

K
riterie 2

K
riterie 3

K
riterie 4

S:a
1. 3 3 3 3 12
2. 3 3 3 2 11
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Utvärdering

Förslag nr 1 väljs då det uppfyller ställda kriterier.

Insatsens egentyngd beräknas vara nog för att inte släppa igenom ofiltrerat
vatten därför väljs förslag 2 med gummilisten bort.

Ritningsunderlag, se bilaga 9.

Förslag nr 1

Process – Bruksriktig

För att minimera risken för utböjning och öka insatsens stabilitet har
följande dimensioner valts:

Plåttjocklek: 0.0015 m

Dimension plattjärn: 0.005 x 0.030 m

Längd: 0.600 m

Bredd: 0.790 m
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Avyttringsriktig

Då insatsen byts ut eller kasseras kommer ingen avskiljning att vara
nödvändig då hela insatsen är tillverkad i samma material. Hela insatsen är
lämplig för återvinning.

10.3.5 Tillverkning

Svetsning och stansning.
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11. Produktsammanställning PVR

1. Containervagn

2. Insats grovfilter

3. Avlopp från containervagn

4. Plåtskåp

5. Cutting-Box

6. Uppsamlingskärl 1

7. Givare 1

8. Pump 1

9. Fördelare

4

2
2

1

5
2

3
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10. Filtrering

11. Uppsamlingskärl 2

12. Givare 2

13. Pump 2

14. Cuno-filter

15. Renat vatten ut

7

6

10

8

9

12

13

14

15

11
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11.1 Funktionsbeskrivning

Processvattnet leds via cyklonen ner i containervagnen. I botten på
containern, där ett grovfilter ligger, sker grovfiltreringen. Grovfiltret är
fixerat med hjälp av en ram för att förhindra att vatten tränger förbi filtret.

Grövre skärrester och fibrer stannar härvid i containervagnen.

Vattnet som härefter innehåller ca 4.5% partiklar, rinner av egen kraft
vidare ner i uppsamlingskärl 1, i botten av skåpet.

Då  givare 1 känner av en viss nivå i uppsamlingskärlet, startar pump 1,
pumpar upp vattnet i fördelaren där det sedan fördelas jämt över
filtreringspappret.

Filtreringspappret är fixerat med hjälp av en ram för att förhindra att vatten
tränger förbi filtret.

Vattnet rinner genom filtret och ner i uppsamlingskärl 2.

Härvid har en reningsgrad på 50µ uppnåtts.

I uppsamlingskärl 2 sitter givare 2, som så snart viss nivå uppnåtts, ger
signal till pump 2 som i sin tur pumpar vattnet genom Cuno-filtret.

Reningsgraden härefter beror på vald finhet på Cuno-filtret, här 10µ.

Vattnet leds sedan vidare till önskad plats via utsläppet på sidan.
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Kontroll av totala kriterieuppfyllelsen

Process:

• Kriterierna är uppfyllda då de beaktats genom hela konstruktionsarbetet.

Omgivning:
• Produkten skall användas i samma lokal som Cutting Boxen, då den

kommer att vara i kontakt med vatten har hänsyn tagits till det i
materialvalet.

Människa:
• Säkerhetsmässigt är där inga farliga moment vid hanteringen av PVR.
• Ergonomiskt är produkten anpassad till att i möjligaste mån vara

anpassad till en bra arbetsställning för operatören.

Ekonomi:
• Kostnaden för PVR har kunnat hållas låg då en enkel konstruktion har

eftersträvats.
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12. Kostnadskalkyl

För att få en uppfattning om PVR’s framställningskostnad görs här en
ekonomisk kalkyl över produktens ingående delar.

Tillverknings delar Antal á-pris Pris SEK

Uppsamlingskärl containervagn 1 500 500

Plåtskåp 1 1.000 1.000

Hyllor för filterpapper 1 500 500

Uppsamlingskärl filtrerat vatten 1 500 500

Insats grovfilter container 1 1.000 1.000

Sa: 3.500

Färdiga delar Antal á-pris Pris SEK

Membranpump 2 3.000 6.000

Cuno-filterhus 1 3.305 3.305

Patronfilter(obruten förpackn.) 15 250 3.750

Givare 2 1.000 2.000

Kopplingar/rör/spridare/ventiler 2.000

Sa: 17.055

Monteringskostnad: 8h á 500 SEK = 4.000 SEK

Total summa för PVR: 24.555 SEK
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Bilaga 3. Cuno-filter
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Bilaga 4. Bergman membranpump
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Bilaga 5. Carlo Gavazzi, givare
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Bilaga 6. Sammanställningsritning
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Bilaga 7. Detaljritning plåtskåp
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Bilaga 8. Detaljritning hylla
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Bilaga 9. Detaljritning ram
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Bilaga 10. Detaljritning insats grovfilter


