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Abstrakt 

Företaget Xylem Flygt i Emmaboda producerar dränkbara pumpar av olika storlek och typer 

som används i hela världen. Innan pumparna levereras till kund testas de i Xylem’s egna 

testanläggningar. Anläggningen Q2 som berörs i rapporten består av en bassäng med 

tillhörande rörsystem, ventiler, anslutningsutrustning och mätutrustning. Denna rapport 

undersöker och lägger fram förslag på förbättringsmöjligheter rörande testanläggningens 

underhållsplanering. Frågor som undersöks är, om anläggningen ser kvalitetsmässigt och 

utseendemässigt riktigt ut inför kundbesök, tidsintervaller mellan förebyggande underhåll, 

miljöansvar angående vattenbyte i bassäng, möjlighet att implementera resultatet på övriga 

anläggningar samt rekommendationer på uppföljning. Rapporten resulterade i checklistor till 

underhållsavdelning och operatörer av anläggningen, dokumentation av komponenter och 

förbättringsförslag. 
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Abstract 

The company Xylem Flygt in Emmaboda produces submersible pumps of various sizes and 

types used worldwide. Before the pumps are delivered to the customer they are tested in 

Xylem's own testing facilities. The plant Q2 concerned in the report consists of a basin with 

associated piping, valves, connection equipment and measurement equipment. This reports 

main objective is to investigate and make proposals for improvement regarding test facility 

maintenance planning. Other questions examined areIf the plants looks representable in quality 

and appearance to the visiting customers, the time intervals between preventive maintenance, 

environmental responsibility regarding the change of water in the basin, the ability to 

implement the results in other facilities as well as recommendations on follow-up’s. The report 

resulted in checklists for the maintenance department and the operators of the facility, 

documentation of components and improvement proposals. 
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Definitioner och förkortningar 

 
 
FU - Förebyggande underhåll 

AU - Avhjälpandeunderhåll 

FMEA - Failure Mode and Effects Analysis 

RBM - Reliability based maintenance 

Maximo – Datorbaserat underhållssystem  

Q2 –Pumpprovningsanläggning för prestanda 

LBU –Underhållsavdelning 

mvp – Meter vattenpelare 

C ventil – Reglerventil/Kontrollventil 

M ventil – On/Off-ventil 

BCP– Kontinuitetsplan(Business continuity planning) 

PL-Anslutning – Anslutning för Propeller Lifting pump 

LL-Anslutning – Anslutning för Low Lifting pump 

PL–Pump - Propeller Lifting pump 

LL-Pump - Low Lifting pump 

PL-Rör – Rörsystem intill PL-Anslutning 

LL-Rör – Rörsystem intill LL-Anslutning 

B-Anslutning – Anslutningstyp 

C-Anslutning - Anslutningstyp 
B-Pump – Pump som ansluts till B-anslutning 
C-Pump – Pump som ansluts till C-anslutning 
Gejdrör – Styrrör som guidar pump på plats för C-anslutning/C-pump 
Styrklo – Del på C-pump som guidas av gejdrör 
Pumpkurva – Kurva som beskriver en pumps prestanda 
Roterande omformare – Omvandlare för variabel spänning och frekvens 
Kolumnrör – Fast monterat rör som PL/LL- pump sänks ner i för montering 
Insatsrör – Rör för för PL/LL-pump med annan diamater än kolumnrör 
Adapterrör – Rör som ansluts mellan B-pump och B-anslutning 
Kabelgenomföring – Tätning som tätar runt kabel vid passage genom material 
Fastvulkning – Två gummikomponenter som binder samman med tiden. 
ICCP – Elektriskt korrosionsskydd som som höjer ädelheten på material som skyddas. 
Zinkanoder – Oädelmetall som offras för att skydda ädlare metall 
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1 Inledning 

 
Företaget Xylem Flygt i Emmaboda producerar dränkbara 

pumpar av olika storlek och typer som används i hela världen, 

det kan vara allt från små pumpar för användning i mindre 

brunnar till stora evakueringspumpar för större städer.  
 

I Emmaboda tillverkas och testas alla pumpar innan leverans, 

där finns tre större testanläggningar och ett flertal mindre 

anläggningar. Företaget testar pumparna för att få ut 

pumparnas individuella pumpkurvor med prestandan på de 

driftsparametrar som råder där pumpen ska användas enligt 

kundkrav. Anläggningen består av olika rörsystem i varierande 

diametrar där systemen också är dimensionerade för olika tryck 

och flöden. Ventiler och flödesmätare används för att 

bestämma hur systemet ska se ut för att kunna mäta både stora 

och små flöden mer exakt. 
 

Företaget har idag 17 olika pumpprovningsanläggningar 

placerade runt om i fabriken. De största pumparna (Great& 

Grey) som tillverkas i Emmaboda testas i provanläggningarna 

Q2 (Figur 3) och Q3. I detta arbete behandlas endast 

anläggningen Q2 och kommer hädan efter refereras som 

anläggningen om inte annat benämns. 
 

Under provningen mäts normalt tryck, flöde, effekt, ström, spänning och frekvens. Många av 

de större pumparna har dessutom sensorer inbyggda i pumpen för övervakning av temperatur, 

vibration och läckage med mera som också kontrolleras under provningen. 

Eftersom pumparna levereras till hela världen, krävs också att 

anläggningen kan testa pumparna med de driftparametrar som 

pumpen senare ska installeras med. Detta innebär att både spänningen 

och frekvensen kan regleras med hjälp av en roterande omformare.  
 

Utförandet av en provning sker genom att pumpen ansluts elektriskt 

(spänningsmatning, jord och sensorer) och pumpen lyfts sedan upp 

med hjälp av en travers och sänks ner i en bassäng där den kopplas till 

en röranslutning med samma utloppsdiameter som pumpen. 

 

Operatören väljer i testsystemets programvara vilken pumptyp som 

ska testas och alla ventiler i rörsystemet ställer sig därefter i avsett 

läge. Inloppsventilen till den pump som ska provas öppnas och 

resterande inloppsventiler stängs. Då delar av rörsystemet inte tål de 

höga trycken som en del av pumparna ger måste dessa delar också 

sektioneras ut innan provningen kan börja. Systemet avluftas sedan så 

att eventuell luft i systemet inte ska kunna påverka mätresultaten. 
 

Figur 1. C-3400,  Xylem.com 

Figur 2. LL-3000 Series, Xylem.com 
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Genom att använda en reglerventil i rörsystemet skapas sedan en individuell pumpkurva för 

varje pump. Denna kurva jämförs sedan mot kundens beställningskurva eller specifika 

driftpunkter. Normalt tar man tre till sju mätpunkter jämt fördelade över pumpkurvan. Varje 

mätpunkt innehåller data för tryck, flöde, effekt, ström, spänning och frekvens. Man kan med 

dessa data visa en verkningsgrad för pumpen. 
 

Eftersom många av pumparna som testas vid Q2 anläggningen är specialbeställda så sker det 

en hel del kundbesök vid anläggningen. Beställaren vill inspektera pumpens prestanda och det 

blir idag vanligare att högt tekniskt sakkunniga inspektörer representerar köparen.  
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Figur 3. Provning Q2 

 
1.   Control Room (II-floor) 12.   Connection LL-Pump 

2.   Process Control  13.   Connection B-Pump 

3.   Computer  14.   Connections C-Pump 

4.   Printer   15.   Connection PL-Pump 

5.   Instrument  16.   Electrical Power Supply Units 

6.   Test Sump  17.   Electrical HT Power Supply Unit 

7-8-9.    Flow Meter  18.   Thermometer Pt100 

10-11.   Head Meter System 
 

Frequency:      30-65 Hz 

Temperature:  0-40 C˚ 

The volume of the water basin is 130 m3 
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Figur 4. Ventilschema. 
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2 Syfte 

 

Företaget vill ha ett mer specificerat förebyggande underhåll på anläggningen Q2 då det idag 

finns förbättringsmöjligheter i den befintliga underhållsplaneringen. Detta för att kunna förutse 

och förhindra haverier och dess konsekvenser. Målet med detta arbete är att ta fram en 

komplett underhållsplan för mekaniskt underhåll av anläggningen, som företaget sedan kan 

arbeta vidare med. 

 

2.1 Frågeställning: 

 
Ansvariga för anläggningen i Emmaboda upplever att det finns möjligheter för att utveckla 

deras underhållsplanering för anläggningen. 

Det är av stor vikt för företaget att denna anläggningen fungerar kontinuerligt utan oplanerade 

driftstopp då leveranser av pumpar är omöjlig i en sådan situation. 
 

Frågor som ska besvaras i detta arbete: 

 

● Vilka delar, hur ofta och med vilka tidsaspekter bör förebyggande respektive 

avhjälpande underhåll ske.   

● Att med nya ögon och idéer komma med konstruktiva förslag för förbättring av 

underhållsplaneringen på en stor anläggning. 

●  Ser anläggningen kvalitetsmässigt och utseendemässigt ”riktig” ut inför kundbesök. 

●  Kan metoden överföras till övriga testanläggningar. 

● Rekommendationer om uppföljning. 

●  Miljöansvar/ rekommendationer rörande vattenutbyte i testbassängen 

 

2.2 Avgränsningar 

Arbetet är avgränsat till  

 Anläggning Q2. 

 Övergripande planering. (arbetet går inte ner på skruv och mutter). 

 

Arbetet innefattar inte: 

 Värmeväxlare för kylning av bassängvatten det vill säga, driftavdelningens 

värmeväxlare innefattas inte i detta arbete.  

 Luftbehandling avgränsas till anläggningens luftbehandling. 

 Det elektriska systemet. 

 Miljökonsekvenser vid dämmet. 

 Traverssystem. 

 Inga ekonomiska hänsynstagande har gjorts. 
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2.3 Målgrupp 

Arbetet riktar sig till: 

 Personal vid underhållsavdelning (LBU). 

 Anläggningsägare. 

 Anläggningskonstruktör.  

 Operatörer vid anläggningen. 
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3 Bakgrund 

 
Anläggningen är konstruerad och byggd på 70-talet. Den har sedan dess byggts om i omgångar 

och kompletterats eftersom nya pumpar tillkommer i sortimentet. Anläggning består av en 

bassäng som är gjuten i betong och ett rostfritt rörsystem med återcirkulerande vatten. I 

bassängen är detta rörsystem uppstagat med stativ av vanligt konstruktionsstål som är 

behandlat, målat och delvis försett med zinkanoder. Anslutningar för påhängning av pumparna 

är placerade i bassängen. Rörsystem med ventiler och mätare är placerade utanför bassängen. 

Från pumpanslutningarna i bassängen går det slangar till tryckgivare för att mäta det statiska 

tryck som pumparna ger. Eftersom många pumpanslutningar delar på samma tryckmätare 

används ventiler för att sektionera mätningen till den anslutning som ska användas. I Systemet 

finns tre stycken flödesmätare av olika dimensioner som används för att ta fram flödet till 

pumpkurvan. Ventiler och ventillägesställare används för att reglera och sektionera flödet i 

systemet. Det finns även en vattenreningsanläggning och en värmeväxlare för 

energiåtervinning. (Några av komponenterna är från anläggningens start och finns fortfarande 

kvar i bruk.)  

 

Beroende av vilken pump det är som ska provas, PL, LL, B eller C pump finns det tre typer av 

anslutningar, pumparna benämns med anslutningstyp. 

 

 C pumpar ansluts vid provning Q2 med egentyngd mot rörsystemets anslutning. 

Gejdrör guidar pumpens styrklo så att pumpanslutningen kommer i rätt position. 

Anslutningarna är antingen färdiga gjutna i konstruktionen av pumpen eller så används 

en styrklo. 

 B pumparna ansluts med ett adapterrör till rörsystemet. 

 Pumpar med PL och LL anslutning sänks ner vertikalt i ett insatsrör där det ligger an 

mot en tätningsyta och tätar med egentyngd.   

 

 

 

3.1 Stativ och pumpanslutningar 

Stativet till rörsystemet och majoriteten av anslutningarna 

(Figur 5) till pumparna är nedsänkt under vattennivå. (Även 

fast det är kommunalt renat vatten i bassängen finns det 

korrosionsrisker.) Rörsystemet och anslutningsytor är av 

rostfritt och till synes opåverkat. Stag och anslutningsfixtur 

rostar och korroderar allt eftersom. Om stativet försvagas av 

korrosion finns det möjlighet att detta kan ge med sig av yttre 

påverkan. Pumpar med en vikt upp till sju ton hängs på 

stativet när de testas. Detta ger en stor hävarm som i 

kombination med vikten av pumpen själv kan påverka 

konstruktionen om delar är försvagade av korrosion och 

utmattning. En pumpanslutning kan vid ett sådant exempel 

tappa sin tätningsförmåga och därmed ge felaktiga Figur 5. Gejder och tätningsyta för C 

anslutna pumpar. 
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mätresultat. Bultar under vattennivå riskerar att tappa sin spänst om ytor korroderar. Vid lösa 

bultförband uppstår påfrestningar på rörsystem och övrigt stativ som riskerar att utsätta 

material för utmattning. Orenheter (Partiklar, alger, färgflagor, andra föremål.) i vatten och 

fasttorkade rester på anslutningsytor kan bidra till dålig tätningsförmåga mellan pump och 

anslutning och därmed ge fel pumpprestanda. 

 

 

 

3.2 C-anslutning 

Ovan C-pumpanslutningarna sitter det gejdrör (Figur 5-6) 

som har funktion att styra pumpen till rätt läge för att 

underlätta och centrera pumpen till en korrekt tätning mellan 

pump och anslutning.  

Dessa gejdrör riskerar att skadas av pumpens tyngd om 

pumpen sänks ner i felaktigt läge. Om gejdrören är skadade 

kan detta påverka anslutningen och följdligen mätresultatet. 

 

3.3 B-anslutning 

Pumpar med B-anslutning (Figur 7) ställer högre krav på god 

tätning då pumparna kan trycka upp till 300mvp (30bar). 

Smuts och orenheter i anslutningen kan därför orsaka läckage 

vid provmätning. 

 

3.4 PL/LL Pumpar 

PL/LL-pumparna sänks ner i antingen det befintliga 

kolumnröret eller i ett insatsrör som fungerar som adapter för 

pumpar med mindre diameter. Med egenvikt tätar pumpen 

mot insatsröret tätningsyta (Figur 8). Det krävs god uppsyn 

vid nedsänkningen för att säkerställa en god tätning. 

Tätningsytan har en utmattnings, sprick och skaderisk. 

Eftersom många pumpar testas varje vecka sker ett visst 

oundvikligt mekaniskt slitage. 

Orenheter från vattnet som hamnat på tätningsytan kan med 

hjälp av pumpens vikt orsaka skador som påverkar anslutningstätningen. 

Figur 7. Tätningsyta för B anslutna 

pumpar. 

Figur 6. C anslutning, vy från ovan. 

Visar gejdrör. 

Figur 8. Tätningsyta för PL-pump. 
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Hela kolumnröret som pump och insatsrör 

sitter monterat i är upphängt på en släde 

(Figur 9) som kan skjutas fram och tillbaka 

med hjälp av en pneumatisk cylinder. När 

pumpen är monterad i insatsröret skjuts hela 

släden med röret in under ett annat rör. En 

pneumatisk tätning blåses upp för att täta 

anläggningsytan mellan de två rören. För att 

den pneumatiska packningen ska fungera 

behöver ytan vara ren och utan skador. 

Pneumatisk ejektorer används för att 

säkerställa att pumpen klarar av att lyfta 

vattnet tillräckligt högt och för att evakuera 

luft från högsta punkten på systemet.  

 

Innan tryckluft används vid varje station 

sitter en luftbehandlingsenhet för torkning 

och tryckreglering (Figur 10). 

Kabelgenomföringar (Figur 9) används för 

att täta där kabel och insatsrörets tryckslang 

passerar, detta ger inte alltid en 

hundraprocentig tätning och kan medföra att 

en eller flera vattenstrålar ut från röret 

uppstår. När testet är färdigt lyfts pumpen 

upp ur röret. Eftersom pumpen är full med 

vatten blir glidytan på släden ofrånkomligen 

utsatt för vattenstänk. 

På bassängens botten vid sugsidan av PL/LL-

pumparnas rörsystem sitter det flödesriktare för att styra vattenflödet till pumpen. Dessa sitter 

bultade i betongbotten. Om en ledskena eller delar av den skulle lossna blir strömningen till 

pumpen fel och risken finns att skenan eller bultar dras med flödet in i pumpen och skadar 

propeller/pumphjul vilket medför leveransförseningar. 

 

 

3.5 Bassäng 

Plastslangar  (Figur 11) som används vid 

tryckmätning för att leda det statiska trycket 

från pumpanslutningarna i bassängen till 

tryckgivarna är invändigt utsatt för algpåväxt 

och orenheter på grund av att det är 

stillastående vattnet som finns i slangarna. 

Slangarna förhårdnar med tiden och vid 

slanganslutningarna finns det risk för 

slangbrott på grund av vibrationer och 

tryckvariationer närmast anslutningen till röret.  
 

Figur 10. Luftbehandling. 

Figur 11. Slanganslutningar till tryckmätare. 

Figur 9. Släde med kolumnrör för PL, kabelgenomföring. 
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Pumparna lyfts med travers ur bassängen (Figur 

12). Oftast används färdiga lyftöglor på 

pumparna men även sling används. Pumparna är 

ibland så stora att de behöver lyftas upp till 

traversens toppläge och sedan flyttas över 

bassängkanten med små marginaler. Vid lyft ur 

bassängen vilas pumparna på bassängkanten för 

att tömmas på vatten. Kanten är bitvis 

gummiklädd (Figur 12) för att stabilisera och 

minimera halkrisk men på övriga områden finns 

det liten marginal mellan pump och bassängkant 

för gummibeklädnad och saknar därför denna 

gummilist. Vid varje lyft är det möjligt att vatten 

följer med pumpen upp, på grund av detta finns 

det utanför bassängen en länsgrop (Figur 12) som 

samlar upp detta vatten. Länsgropen töms 

manuellt med en extern pump. Vattnet i 

bassängen är återcirkulerande men en del 

avdunstning av vatten sker. Bassängen fylls 

därför kontinuerligt på med vatten, detta görs 

manuellt tills vattennivån når ett breddavlopp. 
 

Den olja som används i pumparna för kylning 

och smörjning är naturligt nerbrytbar. Det kan 

hända att den axeltätning som skiljer oljan från 

vattnet inte tätar som den ska. Om en axeltätning 

inte tätar märks detta vid pumpprovningen då en tydlig oljefilm lägger sig på vattenytan.  

 

Eftersom vattnet i bassängen inte är behandlat med några kemikalier för att motverka korrosion 

och alger blir vattnet smutsigt och riskerar att om det inte renas lämna en smutsig hinna på de 

nya pumparna och även i bassängen i övrigt. Företaget vill inte använda kemikalier för att 

skydda anläggningen mot korrosion och alger då vattnet senare ska kunna tömmas i ett intill 

liggande dämme för att vidare släppas ut i Lyckebyån. Det finns möjlighet att spärra av 

dämmet vid behov. 

 

För att rena vattnet i bassängen används en vattenreningsanläggning som filtrerar vattnet 

kontinuerligt. Enheten skyddar anläggningen mot partiklar, alger, färgflagor, andra föremål i 

vattnet. Reningen görs genom att cirkulera bassängvattnet (ca 12m3/h) genom 36 stycken 

filterkasetter som vid för högt differentialtryck backspolar kassetterna. En reningscykel tar ca 

6-8min. Viktigt för rengöringen är att det finns ett konstant flöde. För att upptäcka eventuella 

stopp i systemet sitter en tillhörande flödesmätare på inloppssidan av reningsanläggningen. 

 

Alla företagets pumpar är i grundutförande dränkbara det innebär att pumparna är konstruerade 

för att sitta under vattenytan. Därmed använder de normalt det omgivande vattnet som 

kylmedie för pump och motor. Eftersom pumparna vid Q2 inte helt sitter under vattenytan när 

de testas behöver de pumpar som inte har inbyggt kylfunktion en extern kylning för att inte 

överhettas vid extra lång testtid. Detta sker genom att spola vatten på höljet. Till detta används 

en annan extern pump som tar vatten från bassängen och spolar det på pumpen under tiden den 

Figur 12. B pump som lyfts med travers och vilas på 

gummikant för dränering av vatten. Länsgrop under 

galler till vänster i bild. 
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testas. Filtret som sitter innan pumpen nedsänkt i bassängen riskerar att med jämna mellanrum 

sätta igen på grund av orenheter i bassängvattnet.  

 

 

3.6 Ventiler 

Systemet är uppdelat i M och C ventiler. 

 M ventilerna är On/Off ventiler vilket 

innebär att de endast antar öppet eller 

stängt läge. (Figur 13.) 

 C ventilerna är reglerventiler som stryper 

utloppsflödet.  (Figur 14.) 

Alla ventiler kan vid behov öppnas och stängas 

manuellt om inte automatiken skulle fungera. 

Styrningen av ventilerna från kontrollrummet 

görs genom en ventillägesställare monterad på 

varje ventil. Beroende av storlek på ventil så 

görs detta i olika steg. Ventillägesställaren är 

antingen direkt monterad på ventilen eller 

monterad på en växel. Större ventiler kräver 

större vridande momentet då ventillägesställaren 

inte räcker till. Endast en av M-ventilerna saknar 

elektrisk ventillägesställare och styrs istället av 

en pneumatisk cylinder. Enheterna benämns från 

de flesta tillverkare som underhållsfria. 

Slitagerisker finns dock som till exempel genom 

spindelläckage, elmotorhaveri och felindikering 

på ventilläge. Majoriteten av ventilerna är av 

typen vridspjällsventil även kallad ”butterfly”-

ventil. Dessa ventiler tätar spjället mot huset 

med en gummitätning. Vid stängd ventil och vid 

längre tid mellan manövrering finns risker med 

fastvulkning. Ventilerna sitter monterade med 

skruvförband mellan flänsar i rörsystemet. 

 

3.7 Säkerhet och produkt-presentation 

3.7.1 Anslutningsskåp 

På arbetsytan framför bassängen finns det tre 

elskåp (Figur 15) för elektrisk anslutning av 

pumparna. Matningsspänning kan regleras från 

200V till 13,8KV och en ström upp till 1000A är 

möjlig samt ett reglerbart frekvensområde från 30 

till 65Hz. Även anslutningar för diverse sensorer 

som är monterade i pumparna ansluts på skåpet. 

 

Figur 13. M ventil. 

Figur 14. C ventil. 

Figur 15. Anslutningskåp. Varningslampa lyser vid 

spänningssatt skåp. 
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Kopplingsanslutningarna består av fyra kopparskenor där de 

skalade kablarna ansluts med skenklämmor (Figur 16). Detta 

täcks av en lucka med säkerhetslås med inbyggd säkerhetsbrytare 

samt en varningslampa som lyser rött vid spänningssatt skåp. 

 

3.7.2 Produkt-presentation 

Vid kundbesök visas anläggningen. Bland annat får de se när 

deras pump testas i bassängen, de får en insyn i hur testen går till 

och hur rörsystemet samt mätningen är uppbyggt. De får även 

vara med när pumpkurvan tas fram i kontrollrummet. 

Avspärrningar för truckar, lastzoner och obehöriga finns kring 

anläggningen. Två ögonduschar finns i direkt anslutning.  

 

3.7.3 Manövrering 

Vid manövrering av kolumrörens släde (Figur 9) finns en klämrisk, därför sitter det ett 

tvåhandsmanöverdon vid manöverstationerna för PL och LL anslutningar. För att manövrera 

släden vid LL-röret måste den lucka som ska förhindra fall och klämolyckor vara stängd, detta 

indikeras med en magnetisk säkerhetsgivare. Pumpar som har annan diameter än kolumnröret 

placeras i ett insatsrör med rätt diameter. Insatsrören är cirka 3 meter höga och när de inte 

används förvaras dessa löst stående intill bassängen.  

 

Figur 16. Anslutningsskenor. 
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4 Teori 

4.1 Kontinuitetsplan (BCP) 

I en kontinuitetsplan ska verksamhetens väsentliga funktioner dokumenteras. I planen ska en 

prioritetslista tas fram för de processer och system som är kritiska för verksamhetens fortgång. 

( Krisberedskapsmyndigheten, 2006). Planen ska också innehålla sådan information som är 

nödvändig för att hålla igång verksamheten. Dokumentationen bör innefatta: 

 Vilka kommunikationsvägar som ska användas. 
 Kontaktlista över anställda. 
 Kontaktlista till nyckelpersoner. 
 Kontaktlista till viktiga leverantörer. 
 Vilka är de kritiska funktionerna för verksamheten. 
 Inventering av utrustning. 
 Väsentlig information om systemet såsom historik och dokumentation av viktiga 

komponenter. 
 Leveranstider för kritiska komponenter från leverantörer. 

 

4.2 FMEA och underhåll 

 

 
Figur 17. Grafisk underhållsbeskrivning. 
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FU kan delas upp i tre kategorier: 
 

 Kondition baserat underhåll: 

Systemet övervakas med jämna mellanrum genom att mäta slitage. 
 

 Periodiskt underhåll: Då slitagedelar i systemet byts med jämna mellanrum så som 

veckovis eller efter ett antal drifttimmar oavsett slitage.  
 

 Tillförlitlighet baserat underhåll: (Reliability Based Maintenance eller RBM) 
 

Oavsett vilken av dessa underhålls typer som används är det viktigt med organiserad, relevant 

och uppdaterad dokumentation. Ur flera synpunkter strävas det mot att komma bort från det 

periodiska underhållet, då det oftast är effektivare både tidsmässigt och kostnadsmässigt med 

konditionsbaserat underhåll. Det är dock inte alltid möjligt att använda konditionsbaserat 

underhåll, exempelvis vid kritiska system som inte får gå ur drift oplanerat, även om systemet 

skulle vara övervakat av ett konditionsbaserat underhållssystem finns alltid risken att något 

oförutsägbart händer. Ett annat exempel kan vara att det helt enkelt inte går att utföra 

konditionsmätningar på ett praktiskt sätt. i dessa fall användes ofta RBM vilket kan betyda att 

komponenter ersätts fastän inget underhåll behövs, för att inte riskera oförutsägbara driftstopp. 

 

FMEA: (Failure Mode and Effects Analysis)  

Är en metod för att förutsäga möjliga fel som kan uppstå, utvärdera vilka konsekvenser ett fel 

kan leda till och föreslå åtgärder som kan förhindra att felen uppträder. (FMEA and FMECA 

Information, 2017)Genom ett poängsystem går det sedan att väga felfrekvens mot följdfel och 

åtgärder. 

 

Exempel: 
Fel: Ventil kärvar och går inte att stänga 

Orsak: spindel kärvar. 

Följdfel: Systemet tappar tryck – mätningen fallerar. 

Åtgärd: Byt ventilspindel 
 

Om felet sedan återuppträder på nytt går det att utvärdera felorsaken ytterligare. Grundorsaken 

kan vara att det är fel material i spindeln vilket i sig leder till galvaniska strömmar som orsakar 

korrosion och för med sig glapp. 
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5 Metod 

Arbetet började med att sätta sig in i hur anläggningens komponenter bidrar till totalfunktionen 

av anläggningen, hur den används och vilka personer som ansvarar för anläggningen. Efter en 

genomgång anläggningsritningar och de mest kritiska komponenterna som säkerhetsutrustning, 

ventiler, växlar, ventillägesställare, flödesmätare, tryckmätare, pneumatiska ställdon, 

avluftningsventiler, tryckslangar och rörsystem sammanställdes en komponentlista (bilaga 1). 

 

5.1 Dokumentation 

För att inte behöva låsa sig till specifika tillverkare av komponenter till anläggningen togs 

generell information fram såsom teknisk funktion, inbyggnadsmått, moment för öppning och 

stängning av ventiler, motoreffekt, tryckklasser och övrig väsentlig data. Som underlag till 

detta användes de komponenter som sitter i anläggningen idag specificerat till de tryckklasser 

som komponenterna behöver tåla. Dessa data kan sedan användas som underlag för 

komplettering av företagets underhållssystem Maximo (bilaga 2). Alla datablad till 

komponenterna i anläggningen sammanställdes till ett filsystem med samma upplägg som LBU 

jobbar med idag (bilaga 3). 

 

5.2 Underhållsplan 

Den nuvarande underhållsplaneringen (Figur 18) på anläggningen gicks igenom 

för att se vad som redan görs, vad som saknas och vad som eventuellt skulle kunna förbättras. 

 

 
 
Figur 18. Underhållsplaneringen idag. 

 

https://docs.google.com/document/d/1b_2zR5C_p4mjvKZYGMGZzK6O09qLJNq_2pDzRRqfKq0/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B0U7-6i5j264ZHJHVDhzX0UwNU0
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Eventuella förbättringar i systemet identifierades tillsammans med anläggningskonstruktör 

genom en FMEA analys (bilaga 4). Där det bland annat framkom att tryckslangarna i systemet 

bör bytas med en intervall av tre år eftersom slangarna åldras samt att alger och smuts samlas i 

slangarna. 
 

Tidigare underhållshistorik på anläggningen saknas och därför intervjuades istället operativ 

personal samt anläggningskonstruktör och FU personal när FMEA analysen togs fram. I 

intervjuerna fick de tillfrågade ge sina synpunkter på vad som görs idag och vilka behov som 

finns. Även andra förbättringsmöjligheter för anläggningen diskuterades. 

 

Medverkande: 

George Karlsson             Anläggningskonstruktör 

Flemming Jörgensen        Drifttekniker / ESH samordnare 

Joakim Dahl                     Anläggningsägare 

Jonathan Runesson          Underhållskoordinator 

Christer Forsström         Anläggningsoperatör 

Magnus Johansson           Anläggningsoperatör 

Håkan Klasson               Anläggningsoperatör 

Mariya Garkavenko         Anläggningsoperatör 

Peter Franzén Anläggningsoperatör 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D6WSBBeo2Tb1dNojcfynWn-Pj1W49yAdwP1ShIeEpV8/edit
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6 Resultat 

● Vilka delar, hur ofta och med vilka tidsaspekter bör förebyggande respektive 

avhjälpande underhåll ske? 

 
Den nuvarande (dec-16) checklistan för FU innefattar det mesta av det mekaniska FUet (Figur 

18) men saknar utförliga beskrivningar om vad som ska göras. Den skulle kunna kompletteras 

med mer utförliga beskrivningar (bilaga 5 och 6 checklistor) samt uppskattad tid för de olika 

jobben. Information och datablad bör finnas lätt tillgängliga för de som ska planera 

arbetet(bilaga 3). Det är också viktigt att de som utför arbetet får ta del av informationen då det 

kan vara externa firmor som sköter underhållet. Informationen bör hållas uppdaterad så att den 

information som fås är relevant. Vad som är relevant skiljer från person till person beroende på 

vilket uppdrag man har. Vid problem på anläggningen rörande underhåll ska i första hand en 

beställning läggas i Maximo (bilaga 7). Det är viktigt att kommunikationen mellan 

avdelningarna fungerar och när ett underhåll ska utföras bör det planeras i god tid. Särskilt vid 

större FU:n såsom bassängtömning då många avdelningar är inblandade. Eftersom mycket av 

det underhåll som behöver göras på anläggningen inte är möjligt att göra under drift då 

anläggningsbassängen är fylld med vatten måste merparten av underhållet skötas när 

bassängen är tömd. 
 

6.1 Åtgärder  

● Att med nya ögon och idéer komma med konstruktiva förslag för förbättring av 

underhållsplaneringen på en stor anläggning. 

 

6.1.1 Stativ, gejdrör och pumpanslutningar 

Korrosionsrisk gör att stativet behöver kontrolleras för att förhindra svagheter på grund av 
rostbildning och utmattning. Detta bör inspekteras grundligt vid tom bassäng och åtgärdas samt 
behandlas. Vid större angrepp kan delar av konstruktionen behöva bytas. Bultar och 
bultförband ska kontrolleras att de fortfarande håller spänst. Detta kontrolleras vid FU. 

 

Pumpanslutningar och gejderrör som är utsatt för daglig påfrestning och påverkan ska hållas 
under uppsyn av operatörer för att förhindra olyckor och felaktiga provmätningar. Vidare ska 
dessa inspekteras grundligt vid FU. 

 

Anslutningsytor för pumpar ska inspekteras visuellt efter skador. Vid beläggning på ytan kan 
dessa rengöras, poleras och behandlas. Om man misstänker att det finns slitage som kan 
påverka funktionen mäts anslutningen mot tillverkningsmall. B-anslutning ska kontrolleras av 
operatör innan anslutning att det är en ren och smutsfri anslutningsyta. Kolumnrör vid PL och 
LL ska kontrolleras mot beläggning, smuts och skador i materialet. Särskilt utsatt är 
tätningsytan i botten av röret. Insatsrör ska kontrolleras likaså. Kontrolleras vid FU. 
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6.1.2 Bassäng 

Vattenreningsanläggningen ska minst en gång om året rengöras och funktionskontrollernas, 
över detta ansvarar extern entreprenör. Operatörer ska regelbundet bevaka flödet till 
reningsanläggningen. Stannar detta är det en indikation på fel och felanmälan ska göras likaså 
vid larmindikation på enheten.  

 

Under tömning ska bassängens väggar skrubbas allt eftersom väggarna blottas för att undvika 
fasttorkning av orenheter från vattnet. Vid tömningen av bassäng ska den tvättas med 
högtryckstvätt, om möjligt med hetvatten, skrubbas och rengöras grundligt. 

 

De flödesriktare som sitter i botten av bassängen skall kontrolleras så att de sitter stabilt och att 
bultning är funktionsenligt.  

 

6.1.3 Ventiler, ventilreglering 

Ventiler i rörsystem ska motioneras regelbundet av operatör för att undvika fastvulkning och 
förebygga strulande växlar. Vid FU kontrolleras ändlägesindikering på befintliga ventiler. 
Inspektionslucka vid ventil M7 (Figur 4) möjliggör okulärinspektion av ventilkondition vid 
FU. Operatör bör vara uppmärksam på vattenläckage från ventiler, glander och spindlar. Vid 
FU ska samtliga bultförband kontrolleras.  

 

6.1.4 Pneumatik, tätningar 

Pneumatik används till att skjuta slädarna till PL/LL och för den pneumatiska tätningen mellan 
kolumnrör och rörsystem. En luftbehandlingsenhet med tryckreglering och lufttork sitter innan 
dessa funktioner. Om det befinner sig vätska i de blåtransparenta slangarna till cylinder och 
tätning indikerar detta att lufttorken inte fungera som tänkt. Skulle det höras konstant 
högfrekvent ljud indikerar det luftläckage. Operatörer bör vara uppmärksamma på detta och 
meddela LBU vid misstänkt problem. Grundligare kontroll av luftbehandling skall göras vid 
FU. 

 

Den pneumatiska tätningen som tätar mellan kolumnrör och rörsystem måste hållas ren för att 
undvika skador på tätningen. Kolumnrörets tätningsyta och locket för kabelgenomföring ska 
kontrolleras av operatör att det ej finns föremål eller smuts på ytan innan röret skjuts in under 
pneumatiktätningen. Grundligare kontroll av tätning och tätningsyta ska göras vid FU. 

 

De pneumatiska ejektorer som används vid PL/LL rör ska vid drift kontrolleras av operatör så 
att de dränerar luft och vatten. Om ejektor ej fungerar riskerar detta att påverka mätning av PL 
och LL pumpar. Ejektorer ska vid behov rengöras av LBU. 

 

Ledskenor till släden som pneumatikstyrs ska hållas rena och smörjas regelbundet av operatör. 
Pneumatikcylindrar ska funktionskontrolleras vid FU. 

 

6.1.5 Mätutrustning 

Om en flödesmätare efter en kalibrering får hög korrigeringsfaktor bör en invändig rengöring 
planeras till nästkommande kalibrering. Rengöring kan ske genom att invändigt spola 
rörsystemet och flödesmätare rent med ett högtrycksspolmunstycke. 
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Tryckgivare kontrolleras och rengörs vid kalibrering. Slangar till tryckmätning från 
pumpanslutningar i bassängen ska kopplas loss och backspolas för att avlägsna orenheter och 
alger samt läckagetestas. Alla slangar ska bytas ut rullande över en treårsperiod. 
Anslutningskopplingar ska bytas vid samma tillfälle och vid behov. 

6.2 Säkerhet och produkt-presentation  

 
 

Elsystemet som används idag är uppdaterat 2015 och är väldokumenterat. Anslutningsskåpen 
har mekaniska säkerhetsspärrar och ljusindikatorer för spänningssatt skåp. I anslutningslådan 
finns risk för kopparspån som kan orsaka kortslutning och ljusbågar. Kablage till pumparna får 
ej utgöra en snubbelrisk eller riskera att skadas av truckar, Operatörer ansvarar över att hålla 
lådorna rena och säkra och att kablaget ej medför risker. Med fördel kan större delen av 
kablaget hängas upp. 

 

 Ser anläggningen kvalitetsmässigt och utseendemässigt ”riktig” ut inför kundbesök? 

 

Operatörer ansvara för att anläggningen är väl representativ för att ta emot kunder. Det ligger 
på deras ansvar att städa och hålla rent på anläggningen. Daglig tillsyn av vatten i bassängen, 
sopkorgar och normaltillstånd för arbetsplatser. Ur säkerhetssynpunkt är det särskilt noga att 
säkerhetsdetaljer som ögonduschar och förbandstavlor är lättåtkomliga och inte blockerade. 
Vid manöverstationerna är det viktigt att manövreringen av slädarna kan göras opåverkat med 
en städad och säker omgivning. Det ligger på operatörerna att säkerställa sig om detta. Vid 
traverslyft med sling ska dessa kontrolleras av operatören för eventuella skador på slinget. 
Under och kring rörsystem ska ingen onödig utrustning finnas. All personal som arbetar med 
anläggningen ska efter slutfört jobb ansvara för att arbetsplatsen blir städad och återställd. 
Detta är särskilt noga vid stora FU då flera parter är inblandade. Vidare bör en årlig kontroll 
med städning av hela anläggningen planeras där bland annat området kring rörsystemet 
storstädas och till exempel fönsterputsning i kontrollrum bör ske(bilaga 8). 
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7 Diskussion 

 
Anläggningen är idag välskött och uppdateras kontinuerligt, på senaste tiden har 

anslutningsskåp och manöverstationer uppgraderats. Detta ger uppfattningen att anläggningen 

utvecklas och moderniseras. Det är en unik anläggningstyp, mycket kunskap och kompetens 

finns redan på plats så som anläggningskonstruktör, kunniga operatörer och 

underhållspersonal. Till stor del har arbetet gått ut på att sammanställa och dokumentera den 

information som redan finns kring anläggningen samt att komplettera med inventarielistor för 

företagets underhållsprogram. Detta har resulterat i nya och kompletterande kontrollpunkter 

med utförligare beskrivningar för både LBU och operatörer. Dessa kontrollpunkter har också 

utvärderats för att passa anläggningen både med hänseende av funktion/driftsäkerhet och ur 

produkt-presentations ändamål. Om företaget väljer att använda materialet som tagits fram i 

denna rapport kommer det underlätta för framtida underhåll och säkrare drift med färre avbrott. 

Dokumentationen av komponenter gör det enklare att i framtiden åtgärda defekta 

komponenter. 

 

● Kan metoden överföras till övriga testanläggningar? 

 

Uppbyggnaden av Q2 är likartad med företagets andra testanläggningar.  Detta medför att de 

kontrollpunkter för FU och operatörer som tagits fram för Q2 med mindre modifiering går att 

anpassa till övriga anläggningar. Vattnet som tas från samma källa och omgivningsmiljö ger 

lika förutsättningar för korrosion på stålkonstruktioner samt gällande algbeväxtning och andra 

orenheter. Komponenter och rörsystemen varierar i storlek vilket kan ge andra påfrestningar. 

Större pumpar ger större påfrestningar på stativ och anslutningsytor. Komponenter kan variera 

mellan anläggningarnaoch medför att komponentdokumentation ska kompletteras individuellt 

för anläggningarna. Samma struktur på dokumentationen bör dock användas för alla 

anläggningar i företagets underhållssystem.  

 

7.1 Förbättringsförslag 

 

 Rekommendationer om uppföljning 

 
Det finns möjligheter att arbeta vidare med FU och andra punkter på anläggningen. 

 

En kontaktlista till de viktigaste leverantörerna bör finnas och även uppskattade leveranstider. 

Produkter som inte är standard har lång leveranstid så som flödesmätare, tycktransmittrar och 

större ventiler. 
 

 

 

 

För att undvika onödig påfrestning av anläggningen skulle rörsystemet behöva kompletteras 

med ett stag på DN800 röret innan det passerar väggen ut till M7 och M11 ventilerna (Figur 19 

& 4). 
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Figur 19 (placering av stag till DN 800 rör) 

 

Insattssrör vid LL står idag lösa och en ställning för dessa skulle vara en enkel förbättring av 

säkerheten.  

 

Vid manöver och anslutningsskåp för PL pumpar finns idag ingen klar avgränsning mellan 

lastzon för pumpar och arbetsområde. Området blir begränsat och medför en säkerhetsrisk när 

bland annat travers används för lyft av pumpar. En klar markering av arbetsområdet skulle 

kunna förebygga detta. 
 

När vatten sprutar från kabelgenomföringen vid PL-röret finns det en el-säkerhetsrisk då vatten 

riskerar att träffa anslutningsskåpet. En enkel skärm mellan skåp och kabelgenomföring 

eliminerar denna risk.   
 

Behov av bättre belysning finns kring arbetsområdet vid LL-rör. När en pump placeras i 

kolumröret behöver operatören övervaka så att pumpen hamnar i rätt position. En liknande 

belysning som idag finns vid PL röret skulle kunna användas även vid LL-röret. På baksidan 

av LL röret finns anslutningar för trycktransmitter och en länsgrop med en dräneringspump. 

Arbetsområdet under skyms av LL-röret ovanför. En enkel lysrörsarmatur skulle behövas. 

   

Idag görs ingen planerad kontroll av ventilernas tätningsförmåga. Detta skulle enkelt kunna 
göras genom att med en pump trycksätta systemet samtidigt som samtliga ventiler är stängda. 
Detta mäts med en manometer under en tid för att upptäcka tryckfall. Om ett tryckfall upptäcks 
kan systemet sektioneras för att enklare identifiera den eller de läckande ventilerna. Det är 
svårt att okulärt inspektera ventilerna och rörsystemet. De öppningar som används för 
avluftning möjliggör att med inspektionskamera gå in och undersöka. De öppningar som idag 
är för små går enkelt att öka diameter på för samma ändamål. 

 

7.2 Miljö 
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● Miljöansvar/ rekommendationer rörande vattenutbyte i testbassängen 

 

Bassängvattnet har idag problem med Olja, bakterier, alger och korrosion. Bakterier som 

Listeriamonocytogenes och Legionella pneumophila trivs i ljummet sötvatten med gott om ljus 

och syre. Legionellabakterier växer i 20-50 gradigt stillastående sötvatten och sprids genom 

vattendimma. Det är svårt att komma förbi problemet med bakterier och alger utan användning 

av kemikalier. Företaget skulle i framtiden kunna undersöka möjligheten att använda en fast 

installerad oljeskimmer för att få bort oljan. Företaget skulle också kunna undersöka 

användningen av ett UV-filter för att förhindra bakterie och algtillväxt.  
 

Blandningen av olika metaller som finns i anläggningen gör att korrosion uppstår. Idag 

används ett fåtal zinkanoder och ytbehandling. I teorin så är inte vattnet i anläggningen en 

elektrolytrisk men i verkligheten finns ändå det problemet. Den enklaste metoden för att 

komma till rätta med korrosionsproblemen är troligtvis en välskött ytbehandling men flera 

alternativ finns såsom ICCP (impressed current cathodic protection) vilket innebär att man 

med en likström ansluter en anod till positiv och det material som ska skyddas till negativ, 

katod. Detta ger en elektronvandring från anod till material. För att komplettera detta används 

offeranoder.  
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9 Bilagor: 



 XXV 

 

Bilaga 1, komponentlista 

 



 

 
 

  



 XXVII 

Bilaga 2, maximo 

 
Specifikationer: 
 
M9 

DN/mm PN/bar Inbyggnadsmått/mm Δp 5bar/Nm Δp 10bar/Nm Δp 16bar/Nm 

400 16 102 638 883 1030 

 

M8 

DN/mm PN/bar Inbyggnadsmått/mm Δp 10bar/Nm Δp 16bar/Nm Δp 40bar/Nm 

150 40 350 372 471 859 

 

M7 

DN/mm PN/bar Inbyggnadsmått/mm Δp 5bar/Nm Δp 10bar/Nm Δp 16bar/Nm 

800 10 190    

 

M6 

DN/mm PN/bar Inbyggnadsmått/mm Δp 5bar/Nm Δp 10bar/Nm Δp 16bar/Nm 

250 16 68 235 294 334 

 

M5 

DN/mm PN/bar Inbyggnadsmått/mm Δp 5bar/Nm Δp 10bar/Nm Δp 16bar/Nm 

300 10 78 343 441 490 

 

M4 

DN/mm PN/bar Inbyggnadsmått/mm Δp 5bar/Nm Δp 10bar/Nm Δp 16bar/Nm 

300 10 78 343 441 490 

 

M3 

DN/mm PN/bar Inbyggnadsmått/mm Δp 5bar/Nm Δp 10bar/Nm Δp 16bar/Nm 

400 10 102 638 883 1030 

 

 

 



 

 
 

M2 

DN/mm PN/bar Inbyggnadsmått/mm Δp 5bar/Nm Δp 10bar/Nm Δp 16bar/Nm 

500 10 127 1128 1570 1864 

 

M11 

DN/mm PN/bar Inbyggnadsmått/mm Δp 5bar/Nm Δp 10bar/Nm Δp 16bar/Nm 

700 10 165  3000Nm  

 

M10 

DN/mm PN/bar Inbyggnadsmått/mm Δp 5bar/Nm Δp 10bar/Nm Δp 16bar/Nm 

400 16 120 638 883 1030 

 

M1 

DN/mm PN/bar Inbyggnadsmått/mm Δp 5bar/Nm Δp 10bar/Nm Δp 16bar/Nm 

600 10 151 1232 2712 N/A 

 

C5 

DN/mm PN/bar Inbyggnadsmått/mm Δp 5bar/Nm Δp 10bar/Nm Δp 16bar/Nm 

300 25 78  468 720 

 

C4 

DN/mm PN/bar Inbyggnadsmått/mm Δp 5bar/Nm Δp 10bar/Nm Δp 16bar/Nm 

250 16 56 88 108 118 

 

C3 

DN/mm PN/bar Inbyggnadsmått/mm Δp 5bar/Nm Δp 10bar/Nm Δp 16bar/Nm 

800 10 190mm  4400Nm N/A 

 

C2 

DN/mm PN/bar Inbyggnadsmått/mm Δp 5bar/Nm Δp 10bar/Nm Δp 16bar/Nm 

300 6/10/16 78 240 280 360 

 

 



 XXIX 

C1 

DN/mm PN/bar Inbyggnadsmått/mm Δp 5bar/Nm Δp 10bar/Nm Δp 16bar/Nm 

100 16 52mm 30 32 36 

 

Position Mätområde/mA Mätområde/mvp 

H-01 4-20 0-40 

 

Position Mätområde/mA Mätområde/mvp 

H-02 4-20 0-160 

 

Position Mätområde/mA Mätområde/mvp 

H-03 4-20 0-320 

 

Position DN PN l/s Inbyggnadsmått/mm 

Q-01 100 16 0-80 250 

 

Position DN PN l/s Inbyggnadsmått/mm 

Q-02 300 16 0-700 500 

 

Position DN PN l/s Inbyggnadsmått/mm 

Q-03 600 16 0-2400 600 

 

 

 

Grön DV 167 

Ytterdiameter 8 mm, innerdiameter 5,5 mm Pmax:  
 
10 BAR 

 PUN-8*1,25 

 

Transparant DV 167 



 

 
 

Ytterdiameter 8 mm, innerdiameter 6 mm Pmax:  
 
22 BAR 

 TU1-S-PAM-008-0100 

 

 

Dubbelverkande med mjukstopp DV 167 

 Pmax:  
 
10BAR 

 125  -1000 

 

Dubbelverkande med mjukstopp DV 167 

 Pmax:  
 
10BAR 

 125  -1000 

 

  



 XXXI 

Typskyltar: 

 

Märke Typ/Modell Code Date No 

LOWARA SM80B14/311 HE 13283R00H 20120405 02038 

 

Märke Typ/Modell Nr 

ITT Corporations HV 4.022 M3-4 B-1000-G-3-V01.4 625868001001-120229 

 

MÄRKE TYP/MODELL No 

ROSEMOUNT DP6 861 70 12 

 

MÄRKE TYP/MODELL No 

ROSEMOUNT 3051CD4 9398769 

 

MÄRKE TYP/MODELL No 

ROSEMOUNT 3051CD5 9398770 

 

MÄRKE TYP/MODELL No 

ALTOMETER M950 081 132 905 

 

MÄRKE TYP/MODELL No 

KROHNE OPTIFLUX 2000 DN300 A0895205 

 

MÄRKE TYP/MODELL No 

KROHNE OPTIFLUX 2000 DN600 A1094333 

 

MÄRKE TYP/MODELL DN PN 

Armaturjonsson AJ 2310 100 16 

 

MÄRKE TYP/MODELL S/N 

EL-O-MATIC EL-100 240/1/50 M20 321802007 

 

 

MÄRKE TYP/MODELL DN PN 



 

 
 

EBROARMATUREN Z 011-A 300 16 

 

MÄRKE TYP/MODELL Com.No 

AUMA GS100.3-F14-N 757458 

 

MÄRKE TYP/MODELL Com.No No 

AUMA SAR 07.1 755717 2302MD 09277 

 

MÄRKE TYP/MODELL DN PN 

Armaturjonsson AJ 2311 800 10 

 

MÄRKE TYP/MODELL No 

BERNARD RS600 R2336/00.002 

 

MÄRKE TYP/MODELL No 

BERNARD SCR/RS600 73635/01.001 

 

MÄRKE TYP/MODELL DN PN 

GEFA KG9-2466B 250 16 

 

MÄRKE TYP/MODELL No 

BERNARD AS18 10L13933.001 

 

MÄRKE TYP/MODELL DN PN 

KEYSTONE PARASEAL W.112 300 25 

 

MÄRKE TYP/MODELL Com.No 

AUMA GS80.3-F12-N 204967 

 

MÄRKE TYP/MODELL Com.No No 

AUMA SAR 07.5-F10 13043591 4306MD 84344 

 

MÄRKE TYP/MODELL DN PN 



 XXXIII 

BRAY Series 32/33 Wafer 600 (24Inch) 10 (150PSI) 

 

MÄRKE TYP/MODELL No 

BERNARD RS438 10L14935.001 

 

MÄRKE TYP/MODELL No 

BERNARD AS400 10L14905.001 

 

MÄRKE TYP/MODELL DN PN 

GEFA K19-2466B 400 16 

 

MÄRKE TYP/MODELL No 

BERNARD RS258 10L14932.002 

 

MÄRKE TYP/MODELL No 

BERNARD AS200 10L14902.002 

 

MÄRKE TYP/MODELL DN PN 

KEYSTONE PARASEAL W.112 700 10 

 

MÄRKE TYP/MODELL Com.No 

AUMA GS 125.3-F25-N 13255743 

 

MÄRKE TYP/MODELL Com. No No 

AUMA SA 10.2 13272559 4713MD38394 

 

MÄRKE TYP/MODELL Com. No No 

AUMA AC 01.2 13291340 2414MA58728 

 

MÄRKE TYP/MODELL DN PN 

GEFA KG2-2266B 500 10 

 

MÄRKE TYP/MODELL No 



 

 
 

BERNARD RS258 10L14933.001 

 

MÄRKE TYP/MODELL No 

BERNARD AS200 10L14904.001 

 

MÄRKE TYP/MODELL DN PN 

GEFA KG-2266B 400 10 

 

MÄRKE TYP/MODELL No 

BERNARD RS108 10L14934.001 

 

MÄRKE TYP/MODELL No 

BERNARD AS100 10L14903.001 

 

MÄRKE TYP/MODELL DN PN 

GEFA KG2-2366E 300 10 

 

MÄRKE TYP/MODELL No 

BERNARD AS50 10L13934.001 

 

MÄRKE TYP/MODELL DN PN 

GEFA KG2-2266B 300 10 

 

MÄRKE TYP/MODELL No 

BERNARD AS50 10L13935.001 

 

MÄRKE TYP/MODELL DN PN 

GEFA KG9-2466B 250 16 

 

MÄRKE TYP/MODELL DN PN 

GEFA KG9-2466B 250 16 

 

MÄRKE TYP/MODELL DN PN 



 XXXV 

WOUTER WITZEL EVS 800 10 

 

MÄRKE TYP/MODELL DN PN 

ARGUS FK 76M 150 40 

 

MÄRKE TYP/MODELL No 

BERNARD RS102 86988/03.002 

 

MÄRKE TYP/MODELL No PN 

BERNARD AS100 86988/03.001  

 

MÄRKE TYP/MODELL DN PN 

GEFA K19-2466B 400 16 

 

MÄRKE TYP/MODELL No 

BERNARD RS258 10L14932.001 

 

MÄRKE TYP/MODELL No 

BERNARD AS200 10L14902.001 

 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 3, maskindokumentation 

  



 XXXVII 

FMEA - FELEFFEKTANALYS
           Risktal 0 - 100 Godtaglig nivå - Normala Kontroller

101 - 300 Risknivå - Regelbundna Kontroller

301 - 1000 Allvarligt nivå/konsekvens/driftstopp - Regelbundna kontroller med korta tidsintervaller

Företag Anläggning

Xylem Q2

Projektledare Datum Anmärkning

Anton håkansson, Jan lundgren 2017-01-28

Komponent/ An- Övrigt

Nr operation/

Risk Priority 

Number Rekommenderade Ansvarig

huvudfunktion Funktion Felmöjlighet Feleffekt Felorsak Fel indikering Kontroll

Uppkomst 

sannolikhet 

Konsekvens 

effektfaktor

Sannolikhet av 

upptäckt tal åtgärder

0-10 0-10 0-10

1
Butterflyventil/M-

Ventil

Stryning av flöde 

genom rörsystem.

 Skada på inre 

tätningsyta

Driftstopp, felaktiga 

mätvärden. 

Normalt slitage, 

felaktig montering

Fel tryck och flöde 

vid provning av 

pump

 3år LBU 2 9 6 108

Kontroll av inre 

tätningsyta. 

Överhalning av ventil 

vid behov

Läckage vid gland Vattenläckage

Normalt 

slitage,Felaktig 

montering, fel 

moment

Vattenläckage vid 

ventil

Veckorutin 

operatörer
2 2 2 8

Kontroll av 

operatörer 1månad. 

Dra åt gland byt vid 

behov

 Spindel kärvar Driftstopp

Normalt 

slitage,Felaktig 

montering, korrosion

Ventil 

öppnar/stänger inte
1år LBU 2 6 5 60

Kontroll av funktion. 

Överhala vid behov

 Fastvulkning Driftstopp
Ventilen används 

sällan

Ventil 

pppnar/stänger inte

Månadsrutin 

operatörer
2 9 1 18

Motionera ventil 

månads rutin 

operatörer

Övrigt meaniskt fel X ? X X 1 1 1 1 X

2 Ventilställare

Stryning av ventil , 

indikering av 

ventilläge.

Läckage (olja)/låg 

nivå

Driftstopp, osäker 

funktion på 

ventilläge, felaktiga 

mätvärden, 

Otillräcklig 

smörjning, 

glappkontakt, 

läckage, övrigt 

mekaniskt slitage

Ventil 

öppnar/stänger inte

Kontroll 1år LBU, 

Veckorutin 

Operatörer

1 5 4 20

Operatör kontroll av 

läckage, LBU 

påfyllning av olja vid 

behov

Givar fel Osäker funktion X
Ventil indikerar 

stängt/öppet läge
X 8 8 2 128 Kalibrera givare

Elektriskt fel X X X X 3 8 1 24 X

 Övrigt mekaniskt fel X X X X 1 1 1 1 X

3 Tryckgivare
Mätutrustning för 

vattentryck.
Kalibreringsfel

Eventuellt driftstopp 

beroende på 

pumptyp

Normalt slitage Felaktiga mätvärden Kalibrering 1år 1 1 1 1 Kalibreras årligen
Extern frima, 

anläggningsansvarig

Elektriskt fel

Felaktiga mätvärden, 

mätning osäker, 

driftstopp

X X X 1 10 1 10 X

Vattenkvalite

Felaktiga mätvärden, 

mätning osäker, 

driftstopp

Smuts i tryckslang
Minussida dränerar 

inte

Vattenbyte 

6månader
6 4 2 48

Vattenbyte 6 

månader
Reningsanläggning fungerar inte som den ska?

Luft i systemet

Felaktiga mätvärden, 

mätning osäker, 

driftstopp

Avluftningsventil 

fungerar inte / 

Systemet inte 

avluftat

Felaktiga mätvärden X 6 5 3 90 Avluftningsventil fungerar inte

4 Slang

Transport av 

medie/fluider till 

trycktransmittrar och 

avluftning

Beläggning i slang?, 

igentäppt

Driftstopp, fel 

mätväden
 Dåligt vatten, Felaktiga mätvärden Bytes var 3e år 3 6 7 126

Bytesintervall 3år av 

LBU

Läckage vid skarv
Driftstopp, fel 

mätväden

Föråldrad,dålig 

koppling

Felaktiga mätvärden, 

Vattenläckage
Bytes var 3e år 2 9 6 108

Bytesintervall 3år av 

LBU

Brott på slang

Driftstopp, fel 

mätväden, vatten 

läckage

Föråldrad
Felaktiga mätvärden, 

Vattenläckage
Bytes var 3e år 2 9 3 54

Bytesintervall 3år av 

LBU

5 Vattenavskiljare

Trokning av luft tilll 

pneumatiska 

komponenter.

Vatten i arbetsluft

Osäker driftfunktion 

av pneumatiska 

komponenter, 

stegvis försämring, 

slitage på 

pneumatiska 

Gammalt filter Vatten i slangar
Kontroll av 

operatörer vecka
2 6 2 24

Byt torkfilter med 

intervall

Luft läckage
Pneumatik ur 

funktion

Dålig koppling, 

slangbrott
Luftläckage

Kontroll  av 

operatörer vecka
2 3 3 18 X

Fel på luftbehandling 

från kompressor

Osäker driftfunktion 

av pneumatiska 

komponenter, 

stegvis försämring, 

slitage på 

pneumatiska 

X X X 1 3 2 6 X

6
Reglerventil/C-

ventil

Reglerig av flöde 

genom rörsystemet.
Skada på tätningsyta

Felaktiga mätvärden, 

mätning osäker, 

driftstopp

Normalt slitage, 

vattenkvalite, 

otillräcklig smörjning, 

vattenkvalite

Felaktiga mätvärden Kontroll 1år 2 9 9 162
Överhalning av ventil 

vid behov

 Övrigt mekniskt fel X X X X 1 1 1 1 X

 Glapp

Felaktiga mätvärden, 

mätning osäker, 

driftstopp

Normalt slitage Felaktiga mätvärden X 2 8 7 112

7
Pneumatiskt 

ställdon

Reglerig av flöde 

genom systemet till 

trycktransmittrar

Skada på tätningsyta 

vattensida
Osäker funktion Dålig vattenkvalite Felaktiga mätvärden X 2 6 6 72 X

Övrigt mekniskt fel X X X X 1 1 1 1 X

8 Flödesmätare
Mätutrustning för 

vattenflöde.
Kalibrering fel

Eventuellt Driftstopp 

beroend på pumptyp, 

felaktig mätning

X X Kalibrering 1år 1 9 8 72 X
Extern frima, 

anläggningsansvarig

 Elektriskt fel X X X X 1 1 1 1 X -

Smutsig givare
Driftstopp, fel 

mätväden
Dålig vattenkvalite Orimliga mätvärden, Spola rörsystem 1år 3 9 8 216

Spola rörsystem 

årligen LBU

9
Avluftningsventil 

LL och PL rör

Avluftar LL och PL 

rör.
Signalfel

Luft i rörsystemet, 

driftstopp, fel 

mätväden

X Ingen avluftning, felkatiga mätvärdenX 1 1 1 1 X

Pneumatisk ventil ur 

funktion

Luft i rörsystemet, 

driftstopp, fel 

mätväden.

Ingen luft till 

pneumatisk ventil, 

trasig ventil

Felaktiga mätvärden, 

driftstopp, mycket 

vatten kvar i röret vid 

demontering av 

pump

X 3 5 2 30

X

10
Fyllningsventil till 

LL och PL rör

Fyller LL och PL rör 

med vatten innnan 

provning.

Pneumatisk ventil ur 

funktion
långsam avluftning

Ingen luft till 

pneumatisk ventil, 

trasig ventil

Långsam avluftning X 3 3 2 18 X

Felkarakteristik Nuvarande tillstånd

Bilaga 4, FMEA 

 

 



 

 
 

  

11
Vattenbehandlings 

enhet
Filterkasset smustisg Dålig vattenkvalité X

Felmedelande, inget 

flöde genom 

vattenreningsanlägg

ningen

Operatörskontroll 

vecka
5 4 3 60

Operatörskontroll av 

flöde vid 

flödesmätare vecka, 

extern firma gör 

servicce årligen

12 Pump

Pump för extern 

kylning ev provade 

pumpar.

Ur funktion
Svårt att testa "torra" 

pumpar
Normalt slitage Pump ur funktion X 2 4 2 16

Sugfilter täppt X Dålig vattenkvalite
Filter smutsigt, dåligt 

flöde
Rengöring vid behov 7 2 2 28

Kavitations problem 

om sugfilret är 

igensatt

13 Pneumatisk kolv

För släden till 

kolumrör för 

montering och 

demontering av 

pumpar vid LL och 

PL rör

Ur funktion, fast i 

öppet/stängt läge
Driftstopp

Ingen arbetsluft, fel 

på pneumatisk 

styrkrets

släde ur funktion X 2 3 1 6 Smörj kolv vid behov

14

Kontrollera 

skruvförband på 

rör och 

skruvförband

Håller samma 

rörsystemet

krypning i 

skruvförband

Hög belastning på 

övriga förband, 

vattenläckage

krypning i 

skruvförband pga 

vibrationer

Knacka på 

skruvförband

Kontroll av LBU 6 

månader
1 4 1 4

15
PL och LL 

Anläggsytor

Anläggningsyta för 

tätning melllan pump 

och insattssrör

Glapp mellan pump 

och insattsrör

Fel mätväden, 

Snedbelastning av 

anläggningsyta som 

kan leda till 

ytterligare 

deformering

Smutsigt vatten, 

felaktig montering av 

pump i insattsrör

X Kontroll av LBU 1år 4 6 8 192

16  Flödesriktare

flödesriktare för att 

styra vattenflödet till 

pumpen vid PL rör

Löst skruvförband
Flödesriktaren kan 

lossna

Korrosion av 

skruvförband
X Kontroll av LBU 1år 2 8 6 96

17

Ledskenor till pl ll 

rör,avskrapare, 

åkvagnar,åkskena

För kolumrör fram 

och tillbaka för 

montering och 

demontering av 

pumpar vid LL och 

PL rör

Släden kärvar Driftstopp
Glapp, dålig 

smörjning

Släde går trögt/inte 

alls

Kontroll av LBU 6 

månader
3 3 2 18

Infettning och 

funktionskontroll av 

LBU 6 månader

18 B anslutningar 
För anslutning av B-

pumpar

Läckage,O-ring tätar 

inte
X

Dålig O-Ring, 

skadad tätningsyta
Vattenläckage

Operatörskontroll 

vecka, Kontroll av 

LBU 6 månader

4 6 8 192

19 C anslutningar
För anslutning av C-

pumpar

Läckage mellan 

pump och anslutning

Felaktiga mätvärden, 

mätning osäker, 

driftstopp

Skadad tätningsyta, 

dålig tätning

Felaktiga mätvärden, 

ingen indikering
Kontroll av LBU 1år 4 6 8 192

Anläggningsytan 

kontrolleras mot mall  

årligen av LBU

20 Stativ
Håller upp rörsystem 

och pumpar
Korrosion på stativet

Försämrad 

hållfasthet.

Skada på 

ytbehandling, 

zinkanoder uttjänta, 

dålig vattenkvalité

Rost Kontroll av LBU 1 år 5 9 4 180

Sprickor på stativet

Försämrad 

hållfasthet, risk för 

ras

Vibbrationer, 

korrosion
Sprickor på stativ Kontroll av LBU 1år 2 9 9 162

21 Gejdrör

Styr pump till 

anslutning på 

rörsystemet

Böjda gejdrör
Svårt att montera 

pump
Normalt slitage

Svårt att montera 

pump, synliga skador
Kontroll av LBU 1år 6 4 2 48

22 Anslutningsskåp
Elektrisk anslutning 

av pumpar

Lösa kopparkardeler 

i anslutningskåpet 
Ljusbåge X X

Damsugs och 

kontrolleras av 

operatörer vid varje 

inkoppling

4 9 2 72

23 Ejectorer
Avluftar LL och PL 

rör.
Smuts i ejector

Luft i systemet, 

felaktiga mätvärden, 

driftstopp

Täppt filter i ejector, 

ingen arbetsluft

Sprutar inget vatten 

vid avluftning

Kontrolleras av 

operatörer dagligen
4 6 3 72
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Bilaga 5, FU vid full bassäng 

  



 

 
 

Bilaga 6, FU vid tom bassäng 
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Bilaga 6, FU vid tom bassäng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 7, Beställning i maximo 
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Bilaga 8, Operatörsunderhåll 

  



 

 
 

Bilaga 8, Operatörsunderhåll 
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