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Sammanfattning  
Det här examensarbetet är utfört i samarbete med Nordiq Göteborg AB, som är den första och 
hittills enda tillverkaren av en fjärrvärmecentral som har fått P-märkning från SP. Arbetet 
innehåller utveckling av en testrigg där företaget kan testa sina fjärrvärmecentraler utförligt innan 
kundleverans. Företaget har dock påbörjat arbetet genom att tillverka en tank och ett stativ där 
testriggen ska placeras. Utveckling av den här testriggen innebär konstruktionsarbete av en 
specifik utrustning som kan prestera företagets test.    
 
Testen omfattar två typer av undersökningar, en funktionsprovning där man kontrollerar 
funktionen av olika komponenter som sitter i fjärrvärmecentralen. Det andra testet är ett flödes- 
och trycktest i fjärrvärmecentralens olika kretsar. 
 
Konstruktionsarbetet resulterade i en specifik testutrustning som utgjordes av en pump, ett filter, 
två avluftare, fyra givare (en flödesmätare, två tryckgivare, en termometer), ventiler, rördelar och 
slangar. Varje komponent uppfyller en funktion vid testen. Största delen av hela testutrustningen 
tillverkas av rostfritt stål då den används i en fuktig miljö med högt tryck. Vid koppling av 
testutrustningen och fjärrvärmecentralen används flexibla material då fjärrvärmecentralerna ser 
olika ut beroende på kundönskemål och kundbehov. Som flexibla material har man valt 
industrislangar som tål högt tryck. 
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Abstract 
This final thesis work is performed in cooperation with Nordiq Göteborg AB, which is the first 
and so far the only manufacturer of a district heating substation that have received P-labeling by 
SP. The work includes development of a test rig where the company can test their district heating 
substations exhaustively before delivering to customer. However, the company had already begun 
by producing a tank and a stand where the test rig shall be located. Development of this test rig 
involves designing of a specific equipment which can perform the company’s trial.  
 
The test includes two types of studies, a performance test which controls the function of various 
components that are located in the district heating substation. The second test is a flow and 
pressure test in the district heating substation’s different circuits.  
 
The design work resulted in a specific test equipment, which consisted of a pump, a filter, two 
deaerates, four donors (a flow meter, two pressure transducers, a thermometer), valves, pipes and 
hoses. Each component fulfills a function while testing. Most of the entire test apparatus is made 
of stainless steel as it is used in a damp environment with high pressure. Flexible materials is 
used for the connection of the test equipment and the district heating substation, as the district 
heating substations look different depending on customer requests and needs. As flexible 
materials industrial hoses that can withstand high pressure have been selected. 
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Förord 
Det här examensarbetet innebär sista delen av högskoleingenjörsutbildningen i maskinteknik vid 
Högskolan i Borås och omfattar 15 poäng. Den här rapporten är resultatet av detta examensarbete 
som är utfört i NordIQ Göteborg AB.  
Det här arbetet innehöll en väldigt intressant och givande uppgift. Detta har medfört bl.a. större 
förståelse för konstruktion och ökade kunskaper av fjärrvärmesystem.  
Ett stort tack till Nordiq och handledare Dr Peter Gummerus som har givit mig 
möjligheten att genomföra det här examensarbetet. Jag vill även rikta ett extra tack till Richard 
Elgh, Magnus Thordmark och alla andra berörda för all den hjälp och allt stöd jag har fått under 
arbetets gång. Jag skulle också vilja tacka min examinator Per Berg och alla andra berörda lärare 
på IH för all hjälp och allt stöd under hela utbildningens gång.  
  

 5



Innehållsförteckning  
Sammanfattning ...............................................................................................................................3 
Abstract ............................................................................................................................................4 
Förord ...............................................................................................................................................5 
Innehållsförteckning.........................................................................................................................6 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................7 
1.2 Företagsfakta ..........................................................................................................................7 
1.3 Syfte .......................................................................................................................................8 
1.4 Metod .....................................................................................................................................8 
1.5 Avgränsningar ........................................................................................................................8 

2. Produktframtagningsspecifikation ...............................................................................................9 
3. Föstudier.....................................................................................................................................10 

3.1 Fjärrvärme ............................................................................................................................10 
3.2 Fjärrvärmecentral .................................................................................................................10 
3.3 Kretsschema .........................................................................................................................11 

4. Från koncept till lösning.............................................................................................................12 
5. Material ......................................................................................................................................13 

5.1 Rostfritt stål ..........................................................................................................................13 
7. Konstruktion...............................................................................................................................14 

7.1 Vänster och höger fördelningrör ..........................................................................................15 
7.2 Kopplingsrör.........................................................................................................................16 
7.3 Tilloppsrör............................................................................................................................16 
7.4 Returröret .............................................................................................................................17 
7.5 Fortsättning av tilloppsröret .................................................................................................17 

8. Beståndsdelar .............................................................................................................................18 
8.1 Cirkulationspump .................................................................................................................18 
8.2 Termometer ..........................................................................................................................18 
8.3 Tryckgivare ..........................................................................................................................19 
8.4 Flödesgivare .........................................................................................................................19 
8.5 Avluftare...............................................................................................................................20 
8.6 Filter .....................................................................................................................................21 
8.7 Rördelar................................................................................................................................21 
8.8 Ventiler.................................................................................................................................22 
8.9 Slangar..................................................................................................................................22 

9. Tillverkning................................................................................................................................23 
9.1 Uppsättning av testutrustningen på stativet..........................................................................23 

10. Användning ..............................................................................................................................25 
11. Ekonomi ...................................................................................................................................27 
12. Diskussion ................................................................................................................................28 
13. Slutsats .....................................................................................................................................29 
14. Referenser.................................................................................................................................30 
Bilagor

 6



1. Inledning
Ibland finns inte vissa produkter färdiga att köpa. Detta kan bero på det låga marknadsintresset 
men också ibland för att de åtgärdar ett helt nytt behov. I det här fallet vill man hitta en lösning 
till en utrustning som kan användas vid test av fjärrvärmecentraler.      
   
Det här arbetet innebär 15 högskolepoäng, det vill säga 8 veckors heltidsarbete. Detta utförs för 
NordIQ Göteborg AB och består av en konstruktionslösning till en testrigg. Denna testrigg ska 
möjliggöra för företaget att kunna testa sina produkter utförligt innan kundleverans.  
 
 

1.1 Bakgrund 
Innan konstruktionsarbetet av den nya produkten undersöktes dagens utförande av testen. 
Idag kan inte företaget göra utförliga test på grund av brist på utrustning. Testen omfattar två 
typer av undersökningar, en funktionsprovning där man kontrollerar funktionen av komponenter 
som sitter i fjärrvärmecentralen.  Fjärrvärmecentralen utgörs av cirkulationspumpar, 
reglerventiler, ventilmotorer, temperaturgivare, backventiler, differenstryckgivare, tryckgivare, 
flödesmätare samt styrutrustning.  
Den Andra typen av test består av flödes- och trycktest då volymen av kretsarna, hållfasthet, 
läckage och eventuellt andra defekter prövas. Idag kan företaget endast göra ofullständiga 
flödestest, de kan dock inte göra några trycktest då det fattas utrustning och anordning.  
Företaget förlägger en hel del onödig tid och pengar på att åtgärda defekter. Den här 
testutrustningen innebär en bättre ekonomi för företaget i form av både tid och pengar.  
 
 

1.2 Företagsfakta  
1Nordiq är ett relativt nystartat företag som ligger i Nol utanför Göteborg. Företaget startades av 
Dr Peter Gummerus, som sedan 1990 har forskat inom fjärrvärmebranschen, och Civilingenjören 
Matts Lindgren som tidigare har arbetat inom produktutveckling av elektronik för 
fordonsindustrin. Ett samarbete mellan Peter och Matts av deras tvärfunktionella kunskaper 
resulterade i en ny fjärrvärmecentral i början av 2003 som är både kostnadsekonomisk och 
miljövänlig. Sedan dess har de jobbat med utveckling av denna fjärrvärmecentral. Den här 
fjärrvärmecentralen är den första och hittills den enda fjärrvärmecentralen som har fått P-
märkning från SP. 2P-märkning är SP-koncernens eget kvalitetsmärke och innebär att produkten 
uppfyller lag och myndighetskrav och i de flesta fall en högre kravnivå.   
Företaget har en stor expansionstendens i takt med att allt fler blir intresserade av fjärrvärme och 
den unika fjärrvärmecentralen.  
 

                                                 
1 http://www.nordiq.se 
2 http://www.sp.se 
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1.3 Syfte  
Syftet med examensarbetet är att få erfarenhet av att tillämpa de teoretiska kunskaperna som har 
inhämtats under utbildningens gång vid en praktisk problemlösning. Målet med det här arbetet är 
att företaget ska med hjälp av testutrustningen kunna upptäcka defekter på fjärrvärmecentraler i 
förväg innan de når kunden.  
 
 

1.4 Metod 
Projektet har initierats med en förstudiefas där man har studerat alltmänt om fjärrvärme, 
fjärrvärmecentraler samt dagens utförande av tester och dessa begränsningar. Sedan har 
arbetsmetoden Total Design utnyttjats för att öka kreativiteten vid framtagning av en testrigg. 
Denna metod har också använts som en mall för att strukturera projektet. I denna metod ingår 
också en fas där man utmärker alla egenskaper som den nya produkten ska ha för att lättare 
vidarehantera konstruktionen och materialvalet.  
Vid konstruktionsarbetet har programvaran ProEngineer används. Vid vissa tillfällen har även 
programvaran AutoCAD använts. 
 

1.5 Avgränsningar 
Den största delen av detta arbete har utförts i ingenjörhögskolans CAD-lokaler då det har varit en 
lång väg att åka till företaget men också för att företaget inte har tillgång till något CAD-program. 
Studenten har dock pendlat till företaget allt efter behov av information och mätningar.  
 
Företaget har i åtanke att automatisera testprocessen därför vid konstruktion av den här 
testutrustningen ska även tas hänsyn till anpassningar för den kommande automatiseringen. 
Vid köp av många komponenter begränsas tillgångarna till utbudet i katalogen Ahlsell som är en 
av de största leverantörerna inom VVS-system. Vid tillverkning av denna testutrustning ska 
också tas hänsyn till företagets resurser i produktion. Detta medför att testutrustningen ska 
framställas genom ett lämpligt tillverkningssätt som företaget klarar av. 
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2. Produktframtagningsspecifikation 
I en produktframtagningsspecifikation framgår alla egenskaper den nya produkten ska ha. 
Produktframtagningsspecifikationen (Bilaga1) var en av de första som gjordes för att kunna 
lättare vidarebearbeta testutrustningen vid kommande faser såsom konstruktion, materialval och 
ekonomi.  
 
Produkten som ska konstrueras placeras på en testrigg och används vid test av 
fjärrvärmecentraler. Den ska fungera som en länk som binder ihop innehållet av tanken till 
fjärrvärmecentralens kretsar. Den ska göra det möjligt för operatören att flöda in vatten i de olika 
kretsarna med olika förutsättningar och variationer. Det vill säga, operatören ska kunna fylla i 
vatten i alla kretsar samtidigt likaväl som att bara fylla i en krets. Den ska också innehålla en del 
komponenter såsom termometer, flödesmätare med mera som kommer till användning vid testen.   
 
Testutrustningen ska klara ett maxtryck på 40 bar. Detta begränsar möjligheterna vid val av 
material och även konstruktion. Den ska också klara vibrationer och skakningar som bildas av 
högt tryck i systemet.    
 
Miljön står i fokus under hela arbetets gång. Vid val av material ska hänsyn till återvinning och 
återanvändningsmöjligheter tas. Produkten ska inte innehålla farliga ämnen vare sig för människa 
eller miljö.  
 
Produkten rengörs regelbundet efter behov och den ska besiktigas och servas en gång om året. 
Målet är att med ett korrosionsbeständigt material, en smidig konstruktion och en regelbunden 
omvårdnad åstadkomma en livslängd på minst 15 år.  
 
Denna produkt kommer att byggas på plats, instruktioner för användning av den här 
testutrustningen kommer också att tas fram. Vid design och utseende prioriteras enkel 
tillverkning därför ska man ha en praktisk design på testutrustningen. 
 
Produkten ska ta så lite plats som möjligt på tanken och stativets yta för att så stor plats som 
möjligt ska kunna lämnas till testobjekten. Detta resulterar i en bättre ergonomi då operatören 
slipper trånga utrymmen vid utförande av testen. Bättre ergonomi erhålls även i andra former 
såsom smidig hanterbarhet, lätt justerbarhet och avrundning av kanter.               
 
Tillverkningen av testutrustningen görs i högsta grad genom svetsning men också genom 
gängade delar. Tillhörande komponenter beställs främst från Ahlsell som är en av de största 
leverantörerna inom VVS.   
 
Gällande ekonomin för denna testutrustning vill man tillverka den så billigt som möjligt samtidigt 
som man vill ha en hållbar och säker kvalitet.  
 
Dokumentationen innehåller en skriftlig rapport av arbetets resultat som består av ritningar, bilder 
och tidsplan. Det medföljer ett skriftligt dokument som visar instruktioner av användning av den 
här testutrustningen vid utförande av testen.  
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3. Föstudier 

3.1 Fjärrvärme 
3Enligt rapporten ”din fjärrvärmecentral”, skriven av svensk fjärrvärme 2004: Fjärrvärme är ett 
miljövänligt och kostnadseffektiv alternativ i jämförelse med andra värmealternativ. Fjärrvärme 
består av tre delar, en produktionsanläggning där det produceras stora mängder värme, oftast för 
många hushåll eller ett helt samhälle. Andra delen består av distributionsnät som motsvarar 
rörledningarna som transporterar fjärrvärmevattnet från och till 
produktionsanläggningen/hushållen. Den tredje delen omfattas av en fjärrvärmecentral som finns 
i hushållen. Denna har i uppgift att fånga värmen som finns i fjärrvärmevattnet och dela den upp 
främst till tappvatten och radiatorsystem, men också i vissa fall till ventilationssystem och mera.   
Lönsamheten med fjärrvärme, både ekonomiskt och miljömässigt kommer av 
mängdproduktionen av värme som tillfredsställer ett mångtal hushållsbehov av värme. 
4Dessutom den alstrade värmen kommer från energi som annars kan inte utnyttjas och går 
förlorad och det är endast 10 % av värmen som går förlorad i rörledningen mellan 
produktionsanläggningen och hushållen.  
5Enligt en artikel på bollnäs energi, skriven av svensk Internetform AB får ungefär 4 miljoner 
svenskar sin värme från fjärrvärme. Idag har inte alla tillgång till fjärvärme, detta beror på att det 
tar lång tid att gräva ner rörledningarna och ibland på att det inte är många som efterfrågar den.  
 

3.2 Fjärrvärmecentral 
Värmen som finns i fjärrvärmevattnet fångas av värmeväxlarna som sitter i fjärrvärmecentralen 
och tilldelas till olika kretsar såsom tappvatten och radiatorsystem. Vid värmeöverföringen i 
värmeväxlarna hålls fjärrvärmevattnet helt skilt från hushållets egen system, det vill säga vattnet 
som används som tappvatten i hushållen, blandas inte med fjärrvärmevattnet. Utöver 
värmeväxlarna utgörs fjärrvärmecentralen av reglerventiler, cirkulationspump, olika givare såsom 
tryckgivare, termometer, flödesgivare med mera.  
I princip står fjärrvärmecentralen för regleringen av den värmen som finns i fjärrvärmevattnet. 
Det som skiljer olika fjärrvärmecentraler är hanteringen av den värmen som har överförts i 
värmeväxlarna. Enligt Dr Peter Gummerus, utvecklingschef på Nordiq:  
”Det som skiljer Nordiqs fjärrvärmecentral från andra tillverkade fjärrvärmecentraler är att denna 
fjärrvärmecentral innehåller fler givare. Därmed utnyttjas fler data och mätvärden vid regleringen 
och detta resulterar i ett kostnadseffektivare och miljövänligare alternativ för fjärrvärmecentral.” 
Dessutom är den inte lika stor som många andra fjärrvärmecentraler och är enkel inför 
installation och användning.     
 
 
 

                                                 
3 Din fjärrvärmecentral, av svensk fjärrvärme, 2004 
4 http://www.fjärrvärme.se, 2009-05-02, kl:09:50 
5 
http://www.bollnas.se/Energi/energiwebb.nsf/AFBA743D8701B713C12566BA002ED873/FF6566A672F768EDC12
573F5005B3D15?OpenDocument, 2009-05-03, kl 08:16 
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3.3 Kretsschema 
Innan användning av CAD-programmet för konstruktionsarbetet, uträttades ett kretsschema. 
Detta illustrerar fjärrvärmecentralens kretsar för en fjärrvärmecentral med varmvattencirkulation 
som har tre kretsar, en för tappvatten, en för radiator och en för ventilationssystem. Kretsschemat 
visar också hur kretsarna ska anslutas till testutrustningen och vilka komponenter som ska ingå i 
testutrustningen. Dessutom utmärker detta kretsschema placeringen av ventiler, givarna och 
rörledningsanslutningar och övriga komponenter på ett approximativt sätt. Kretsschemat 
redovisas enligt nedanstående figur. 
    
 
 

 
   
FT = Fjärrvärme tilllopp                                                                                                
KV = Kallvatten 
VVR = varmvatten retur (Varmvatten cirkulation) 
RR = Radiator retur 
VR = Ventilation retur 
FR = Fjärrvärme retur 
VVT = varmvatten tilllopp 
RT = Radiator tilllopp 
VT = Ventilation tilllopp  
 

Figur 2 
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4. Från koncept till lösning 
Huvuddelen av det här arbetet var konstruktionsarbetet. Detta initierades med en 
konceptgenereringfas där man försökte hitta på så många grova lösningar som möjligt. De här 
koncepten vidarebehandlades via diskussion med handledaren och andra berörda i företaget men 
också via systematiska utvärderingar med metoden Total Design för att slutligen hitta den bästa 
lösningen. I nedanstående figur kan man se några av de första grova lösningarna man har 
utvecklat till den slutliga konstruktionen.  

 
Figur 1 
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5. Material 
Testutrustningen används i en aggressiv miljö där det finns kontinuerlig kontakt med vatten. 
Vattenflödet innehåller ett högt tryck emellanåt som orsakar mekanisk nötning i testutrustningen.   
Man vill eliminera korrosion och samtidigt uppnå den önskvärda livslängden genom att välja ett 
lämpligt material vilket är rostfritt stål. 
 

5.1 Rostfritt stål    
Ett korrosionsbeständigt material som betraktas lämpligt i denna konstruktion är rostfritt stål trots 
att det inte är det billigaste alternativet. 6Enligt en artikel om rostfritt stål, skriven av ACO Nordic 
(http://www.acodrain.se), förutom korrosionsbeständighet finns även andra fördelar med rostfritt 
stål, som exempelvis, god formning, utmärkt hållfasthet och hygieniska ytor som enkelt kan 
rengöras. Det som egentligen skyddar rostfritt stål mot korrosion är kromhalten som finns i 
legeringen. Kromet oxiderar i syrerika miljöer såsom atmosfären och vatten och bildar ett tunt 
osynligt oxidationslager (film). Denna film skyddar stålet i aggressiva miljöer mot kemiska 
påfrestningar. För att få ett jämnt och beständigt (passiv) lager behövs en kromhalt på minst 11%. 
Passiveringen ökar kraftigt i takt med ökning av kromhalten upp till 17%.     
 
7Enligt artiklar på Wikipedia (http://www.Wikipedia.org), skrivna av international stainless steel 
forum diskuteras användningsområdet för rostfritt stål som följande: Det finns många olika typer 
av rostfritt stål. Man brukar dela upp dem i olika användningsområden, rostfritt stål, syrafast stål 
och värmebeständigt stål.  
Rostfritt stål används i en miljö med måttligt stora kemiska påfrestningar såsom sötvatten eller i 
material som blötläggs som matbestick, knivar och rakblad.  
Syrafast stål är den vanligaste typen och används i aggressiva miljöer med stora kemiska 
påfrestningar såsom diskbänkar i stål, rördelar, kastruller mm. Denna legering innehåller förutom 
krom och järn en del nickel och/eller mangan samt små mängder av niob, titan och molybden. 
Värmebeständigt stål används, som namnet antyder, i miljöer där det finns höga temperaturer. 
Den höga kromhalten i denna legering kan utsättas för höga temperaturer utan att brännas eller 
missfärgas. Detta stål används i ugnar och motorer.           
 
Man väljer att tillverka testutrustningen av syrafast stål då det är mest anpassat för det här 
användningsområdet och det finns ett stort sortiment av rördelar tillverkade av detta material.    
 
 
 
 
 

 
  
 
                                                 
6 http://www.acodrain.se/Produkter/Materialbeskrivningar/Rostfritt%20St%C3%A5l.aspx, 2009-05-20, Kl:15.00  
7 http://sv.wikipedia.org/wiki/Rostfritt_st%C3%A5l, 2009-05-20, Kl:16:00 
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7. Konstruktion 
Utöver slangarna fördelas konstruktionen av testutrustningen i sex olika delar. Delar utgörs av 
vänster fördelningsrör, höger fördelningsrör, tilloppsrör, returrör, kopplingsrör och en del som 
kompletterar tilloppsröret. Delarna består av följande komponenter som är redovisade i 
nedanstående tabell. Den färdig tillverkade testutrustningen har en totalvikt cirka 78 kg.   
  

Artikelnummer Namn Antal Vikt  
Summa 
vikt 

1453319 T-rör 11 0,102 1,122
1452729 Böj 33.7x2.0 8 0,09 0,72
1453083 Nippel 26 0,074 1,924
1237007 Övergång 2 0,045 0,09
1222990 Rör 33.7x2.0 11,8 1,517 17,9006
1453174 Fläns 4 1,35 5,4
1452979 Muff 3 0,065 0,195
1452817 Böj 21.3x2.0 4 0,045 0,18
1222986 Rör 21.3x2.0 4,4 0,96 4,224
3808176 klammer 12 0 0

  Svetsventil, rostfritt, DN 25 gängad på en sida 11 0,8 8,8

  
Svetsventil, rostfritt, DN 25 svets på båda 
sidor 2 0,9 1,8

  
Svetsventil, rostfritt, DN 15 svets på båda 
sidor 2 0,5 1

  Avgasare 2 1,3 2,6
  Tryckgivare 2 0,075 0,15
  Filter 1 4,8 4,8
  Flödesgivare 1 5 5
  Pump 1 21,9 21,9
  Termometer 1 0,065 0,065
  fyrkantprofil 12 0 0
  Vibrationsplattor 1     
      Totalvikt 77,8706
 
Tabell 1, tabellen visar komponenter, respektive antalet och vikten samt den totala vikten. 
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7.1 Vänster och höger fördelningrör 
Vänster och höger fördelningsrör består av samma komponenter, det sitter dock ytterliggare en 
ventilanslutning på det vänstra fördelningsröret. Detta beror på fjärrvärmecentralens anslutningar 
där det i vissa fall kan finnas en varmvattencirkulation som en extra krets.  
Ritningsunderlag av dessa delar är bifogade som bilaga 2 och 3. Fördelningsrören utgörs av 
rördelar, avluftare, tryckgivare och ventiler.  
Vänster fördelningsrör innehåller tilloppsvatten som går mot olika kretsar av fjärrvärmecentralen. 
Höger fördelningsrör innehåller returvatten som kommer från fjärrvärmecentralens olika kretsar. 
 
 
 
 

         
 

Figur 3 
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7.2 Kopplingsrör  
Underlag för kopplingröret är redovisade i bilaga 4. Kopplingsröret kopplar ihop 
fördelningsrören. Den är försedd med en ventil eftersom testningen i vissa fall kräver att 
mediumet, det vill säga vattnet, flödar genom kopplingsröret.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 
 
 

7.3 Tilloppsrör  
Tilloppsröret utgörs, förutom rördelar, av en 
flödesgivare och en termometer. Den nedre delen 
monteras på cirkulationspumpen och den övre delen 
monteras på det vänstra fördelningsröret. En 
flödesmätare och termometer sitter på synlig höjd för 
operatören på tilloppsröret.  
Längden av det horisontella röret utmärker 
placeringen av cirkulationspumpen. Den angivna 
längden ger en lämplig placering av 
cirkulationspumpen då det förekommande avståndet 
mellan stativkanten och cirkulationspumpen är 
anpassade för enkel rengöring och monteringsarbete. 
Underlagsritningen av denna del är redovisade enligt 
bilaga 5.      
 
 
 
 
 

 
Figur 5 
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7.4 Returröret 
Den här delen omfattar returröret och utgörs av 
rör och en ventil. Ventilen används för 
avstängning för returvatten då detta erfordras i 
vissa lägen av testningen. Ventilen är en 
svetsventil och till skillnad från ventiler som 
sitter i fördelningsrören kan den svetsas från 
båda ändar. Den övre delen av returröret 
monteras på högra fördelningsrören och den 
nedre ändan stoppas i tanken på ett litet avstånd 
från botten av tanken. Ritningsunderlaget fö 
denna är bifogade som bilaga 6. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6 

7.5 Fortsättning av tilloppsröret 
Den här delen kompletterar tilloppsröret och består av ett filter och rördelar. Den horisontella 
ändan monteras till cirkulationspumpen och den vertikala ändan hängs ner i tanken på ett litet 
avstånd från botten av tanken. Filtret inkluderas i denna del då det måste placeras innan 
cirkulationspumpen. Det sitter horisontellt för att åstadkomma den högsta utnyttjandegraden men 
också för att det är endast här det ryms då längden av den vertikala delen är begränsad. 
Ritningsunderlag redovisas enligt bilaga 7.    

 
Figur 7 
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8. Beståndsdelar 
Testutrustningen består av en cirkulationspump, två tryckgivare, två avluftare, ett filter, en 
termometer, många ventiler, rördelar och slangar. För att kunna genomföra testen och uppfylla de 
ställda kraven från produktspecifikationerna måste samtliga ovannämnda komponenter finnas i 
denna testutrustning.  
 

8.1 Cirkulationspump 
8Cirkulationspumpen som används i testutrustningen heter 
CRE3 och är tillverkad av Grundfos som är ett välkänt företag 
för sina kvalitetspumpar. Pumpen står vertikalt på ett säte 
medan rörledningen monteras med flänsar på var sin sida av 
pumpen i horisontalled. Pumpen består av gjutjärn och rostfritt 
stål vilket är önskvärt med avseende på det bestämda 
materialkravet. Pumpen är försedd med en trycktransmittor 
som mäter utloppstrycket vilket möjliggör en kontrollerad 
pumpdrift. Pumpen styrs av en fjärrkontroll och genom 
justering av olika parametrar som ”aktuellt värde”, ”varvtal”, 
”tillförd effekt” och total ”energiförbrukning” åstadkoms 
önskat flöde i systemet inför testningen. 
 
          
     
 

Figur 8 
 

8.2 Termometer 
9Den här termometern (SIKA termometer) som sitter i testutrustnigen består av 
två delar, en termometer och ett dykrör. Dykröret finns att beställa i fyra olika 
metalliska material. I det här fallet ta man alternativet med rostfritt stål enligt 
bestämmelsen av materialval. Denna termometer kan mäta temperaturer mellan 
0 till 120 grader fastän det behövs inte så stor intervall med tanke på att vattnet 
som används vid testen har rumstemperatur. Denna termometer involverar en 
utvändig G15-gänga vilket innebär att anslutningen av denna till 
testutrustningen sker via en DN15 muff. Ena sidan av muffen gängas på 
termometern och andra ändan svetsas vid en lämplig höjd på tilloppsröret.     

 
Figur 9 

 
 

                                                 
8 http://www.grundfos.se, 2009-05-23, kl 10:00 
9 http://www.ahlsell.se/upload/Pdf/AVi%203810.pdf, 2009-05-21, kl 09:30 
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8.3 Tryckgivare 
10Tryckgivaren som utnyttjas i den här konstruktionen heter AT 4883. Den 
klarar -25 och 70 grader som minimum- respektive maximumtemperatur. 
Den tål också ett rätt högt tryck upp till 200 bar. Denna tryckgivare finns 
endast i en dimension vilken är ½ G. För att kunna ansluta den här 
tryckgivaren på fördelningsrören används också en övergång som ställer in 
dimensionen till en DN15 muff.    
Testutrustningen förses med två tryckgivare, en i början och en i slutet av 
cirkulationen då man också vill undersöka differentialtrycket. Tryckgivarna 
ska fungera som referens för kontrollering av tryckgivarna och differential-
tryckgivaren som sitter i fjärrvärmecentralerna.  

Figur 10 
 
 

8.4 Flödesgivare  
11Flödesgivaren som sitter i testutrustningen heter UltraFlow, dimensionen DN25, och är 
tillverkad av Kamsprut. Den används för främst volymberäkning för vatten som medium. Denna 
flödesgivare är baserad på ultraljudsprincipen, det vill säga, vattenvolymen mäts av två 
ljudsignaler som samtidigt sänds mot respektive med flödesriktningen till en sensor. Naturligtvis 
den ljudsignalen som sänds med flödesriktningen kommer fram först. Skillnaden av dessa 
signaler i tid omräknas till en flödeshastighet och därmed flödesvolym. Huset av denna 
flödesgivare är tillverkad av rödgods, utöver består den av AISI 316, EPDM, PES 30%GF och 
AISI 304 i övriga ställen.  Denna flödesgivare kan byggas lodrätt likväl som vågrätt och även 
snett vertikalt. Den kräver inte rak sträcka före och efter mätaren, det rekommenderas dock 
raksträcka före och efter mätaren om det finns risk för flödesturbulens i systemet.  
Tillämpningen av flödesgivaren optimeras i denna testutrustning då det lämnas en rak sträcka 
före och efter flödesgivaren som samtidigt den placeras på en synlig höjd för operatören. Vid 
monteringen av denna flödesgivare i testutrustningen används två DN25 svetsflänsar som 
monteras först på flänsarna av flödesgivaren, en i varsin ända. Sedan svetsas svetsflänsarna på 
respektive rörledning.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 http://www.armatec.se/pages/3035/webbase/1_AT_4883.pdf, 2009-05-13, kl 13:20 
11 http://kamstrup.fi/9496/ULTRAFLOW-54, 2009-05-26, kl 16:30 
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Figur 11 

 

8.5 Avluftare 
12Trycket, testutrustningen genererar, bildas i form av vatten och inte luft. Dessutom anses det 
vara viktigt att eliminera luft från systemet. Detta gör man av säkerhetsskäl då luft med högt 
tryck kan leda till explosion vid uppkomna läckage men också av andra orsaker såsom korrosion, 
reducerad effekt, onödigt slitage på komponenter i systemet och en tystare funktion. Avluftning 
kan lösas genom olika metoder. Här väljer man att använda sig av en avluftare med namnet 
Spirovent Air. Största betydelsen av denna avluftare i den här konstruktionen är att man vill suga 
ut luft från fjärrvärmecentralens kretsar. Detta är väldigt viktigt då fjärrvärmecentralen måste 
levereras luftfritt till kunden, i annat fall kan det leda till problem och onödiga reparationer.    
För att verkställa högsta effekten av avluftarna placeras de på den högsta punkten i systemet 
vilken är i fördelningsrören. För den bästa effekten ska de också placeras vid den varmaste 
punkten. Detta har inte betydelse i det här fallet då fjärrvärmecentralerna inte ansluts till 
fjärrvärme vid testning.  Framför varje avluftare sitter också ett luftrör. Luftrörens övre ända 
sitter vertikalt uppåt från fördelningsrören sedan dras rören vertikalt ner till tanken (se bild). 
Luftrören förstärker avluftarnas funktion då syre har en tendens att hamna i högsta punkten. På så 
sätt tas luften bort ur systemet.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11 
 
 
 
 
                                                 
12 http://www.retherm.se/html/spirovent_air.html, 2009-05-11, kl 16:00 
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8.6 Filter 
13Filtret (AT 4046A, från armatec) sitter i början av tilloppskretsen innan pumpen. Filtret ska 
med en mekanisk rengöring fånga alla partiklar som är större än maskvidden. Maskvidd är 
öppningarna mellan den nätformade ståltråden som sitter i filterhuset. Det utvalda filtret är 
tillverkat av rostfritt stål och klarar ett maximumarbetstryck på upp till 40 bar. Filtret monteras 
med två flänsar i var sin sida till rörledningen (se bild). Bästa effekt erhålls då filtret sitter 
horisontellt med filterhuset neråt. Det finns lösa filterinsatser och lockpackningar som reservdelar 
till detta filter. Ett ökat tryckfall över filtret indikerar att filtret måste rengöras. Filtret är dock inte 
kopplat till ett filterlarm. Detta innebär att operatören får byta lockpackningen eller filterinsatsen 
vid bestämda tider alternativt varannan månad vid daglig användning av testutrustningen. I denna 
testutrustning används ett filter med dimensionen DN25. Det ingår två flänsar med dimensionen 
DN25 i vardera sidan av filtret som skruvas fast på andra svetsflänsar. 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 12 

 
 

8.7 Rördelar  
Man har utgått från katalogen Ahlsell vid val av rördelar. Rördelarna omfattar: böjar, nipplar, 
muffar, rör, övergångar och är tillverkade i syrafast stål. Man väljer ISO-standardiserade rördelar, 
detta underlättar monteringen då dimensionerna stämmer noggrant vid montering av olika 
komponenter. Största delen av testutrustningen utgörs av rördelar därav är ungefär 16 meter rör 
av två olika dimensioner.      
 
 
 
 
 

                                                 
13 http://www.armatec.se/pages/3100/webbase/1_AT_4046A.pdf, 2009-05-09, kl 14:55 
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8.8 Ventiler 
14En ganska stor del av utrustningen utgörs av ventiler. Ventilerna 
som används är beställda från Armatec och heter AT 3577 och AT 
3578 där den första monteras genom endas svetsning på båda sidor 
och den andra genom svetsning och gängning. Svets/gäng-ventilerna 
används på fördelningsrören, detta förenklar kopplingen av 
slangarna mot den gängade sidan av ventilerna. AT 3577 används i 
kopplingsröret, returröret och luftrören då man vill svetsa ventilen i 
båda ändor.   
Den här Ventilen är ett lämpligt alternativt då användningsområden 
är avstängning av vatten som innehåller glykol. Den är tillverkad av 
syrafast stål som är en typ av rostfritt stål. Den här ventilen är 
service- och underhållsfri därför krävs inga reservdelar. Denna CE-
märkta ventil klarar ett maximumarbetstryck på upp till 40 bar vilket 
är accepterat för denna konstruktion.     

Figur 13 

8.9 Slangar 
15Man vill ha flexibla material vid anslutning av testutrustningen till 
fjärrvärmecentralen. Som flexibla material väljer man industrislangar som tål högt 
tryck. Det finns ett stort sortiment av slangar att välja emellan på hydroscand. 
Faktorn 40 bar i maximumtryck minskar valmöjligheterna då det finns få slangar 
som klarar det kravet. Slangarna kopplas till anslutningar av testutrustningen och 
fjärrvärmecentralen i var sin ända med en DN 25 nippel och klammer. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14 
 
 

                                                 
14 http://www.armatec.se/pages/3291/webbase/1_AT_3577_3578.pdf, 2009-05-05, kl 09:15 
15 http://www.hydroscand.com/catalogues/prodbookswe/140-industrislang1.pdf, 2009-05-09, kl 11:00 
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9. Tillverkning  
Innan konstruktionsarbetet av denna testutrustning gjordes, studerades företagets resurser och 
tillgångar för tillverkning av denna testutrustning. Företaget har begränsande tillgångar för 
tillverkning då det endast kan kapas svetsas och borras på fabriksgolvet. Komponenterna som 
används i denna testutrustning beställs färdigt av andra leverantörer. Detta innebär att 
tillverkningen som görs i Nordiq omfattar endast monteringsarbete. Monteringen sker i stor 
utsträckning i form av svetsning men också genom gängade delar.   
 
Vid uppsättning av testutrustningen till stativet använder man sig av samma stång som stativet 
består av. Stången finns från början i långa fyrkantsprofiler. Man kapar 12 stycken, 120 mm 
långa fyrkantsprofiler som sedan ska borras ett hål i. Centerpunkten av hålet ska ligga 100 mm 
från ena kanten av fyrkantsprofilen, (se bilaga 8).    
 
 
 
 

9.1 Uppsättning av testutrustningen på stativet  
Fyrkantsprofilerna svetsas på stativet vid angivna 
lägen som är redovisade i (bilaga 9). 
Fyrkantsprofilerna har delats upp i hela stativet, de 
flesta ligger på övre ribban för att öka stabiliteten 
hos testutrustningen.  
 
Man vill ha en lätt demonterbar anläggning som vid 
behov ska vara enkel att byta defekta delar på. Vid 
monteringen av testutrustningen mot varje 
fyrkantsprofil används en M10 gängstång, två M10 
muttrar och en rörklammer. Ena ändan av 
gängstången skruvas i rörklammern och andra 
ändan går i hålen av fyrkantsprofilen. Rörklammern 
med gängstången hålls fast på fyrkantsprofilen med 
hjälp av två muttrar som sitter i övre respektive 
nedre ytan av fyrkantsprofilen, (se figur 15).  

 
 

Figur 15 
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De sex delarna och slangarna som utgör testutrustningen sätts fast på stativet i 3 steg.  
 
Först monteras fördelningsrören och kopplingsröret på stativet via fyrkantsprofilerna.  Sedan 
svetsas ena ändan av kopplingsröret mot det vänstra fördelningsröret och andra ändan mot det 
högra fördelningsröret, (se bilaga 10).  
 
I andra steget monteras de vertikala rören, tilloppsröret och returröret. Här föreslås till en början 
att den nedre delen av tilloppsröret till pumpen svetsas. Sedan svetsas tilloppsrörets andra ända 
till det vänstra fördelningsröret och returrörets ända till det högra fördelningsröret. Svetsningen 
mellan tilloppsröret och det vänstra fördelningsröret respektive returröret och det högra 
fördelningsröret sker vid böjen som sitter i ändan av fördelningsrören, (se bilaga 11).       
 
Slutligen monteras den kvarliggande delen som sitter mellan pumpen och tanken. Ena ändan av 
denna del svetsas till pumpen. Sedan sätts den här delen fast mot stativet via fyrkantsprofilen, (se 
bilaga 12). 
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Figur 16 

10. Användning  
Vid utförande av testen placeras först den fjärrvärmecentralen som är testobjekten på ett lämpligt 
ställe över tanken. Fjärrvärmecentralens kretsar ska ligga ungefär mitt mellan fördelningsrören, 
se figur 18. Sedan kopplas slangarna mot fjärrvärmecentralens olika kretsar enligt 
kopplingsshemat som är illustrerad i figur 17 eller (bilaga 13). Alla ventiler som sitter i 
testutrustningen förutom den ventilen som sitter på returröret ska vara i stängläge i normalläge, 
det vill säga, innan och efter varje testning. Dessutom ska ventilerna som sitter i 
fjärrvärmecentralen vara inställda i sådana lägen att vattenflödet kan styras igenom hela kretsen.    
 
Till en början undersöker man volymerna av fjärrvärmecentralens olika kretsar och detta utförs 
genom att först öppna respektive stänga de angivna ventilerna som är redovisade i bilaga (). 
Sedan fylls kretsarna med vatten och volymerna mäts med hjälp av flödesgivaren som sitter i 
testutrustningen.  
Vid nästa test som omfattas av pumptest inställs ventilerna i sådana lägen att vattenflödet kan 
styras in och ut igenom kretsarna av fjärrvärmecentrealen. Därmed kontrolleras funktionen av 
pumpen och flödesriktningen. 
Vid funktionstestet av givarna såsom temperaturgivare, tryckgivare, används givarna som sitter i 
testutrustningen som referens till givarna av fjärrvärmecentralen.  
Utförande av flödestestet underlättas då operatören slipper att bygga bygel mellan kretsarna. 
Först ställs in ventilerna i angivna lägen som är redovisade i bilaga 14. Därefter styrs vattenflödet 
igenom hela kretsen och kontrolleras flödet som mäts med hjälp av flödesgivaren.  
Denna testutrustning möjliggör genomförandet av trycktestet. Som tidigare test ställs ventilerna i 
angivna lägen och sedan styrs vattenflödet in i kretsen med ett högt tryck, därmed undersöks 
säkerhetsventilerna och eventuella uppkomna läckage.  
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Figur 17 

Genom att ändra i de befintliga instruktionerna för utförande av testen, anpassas dem till 
användning av denna testutrustning. Ändringarna visas med olika färger där den rödfärgade 
texten ska ersättas av den blåfärgade texten. Instruktionerna är bifogade som bilaga 14.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18 
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11. Ekonomi 
Nedanstående tabell visar priser för alla komponenter respektive antalet, testutrustningen består 
av. Den totala materialkostnaden för denna testutrustning beräknas till ungefär 35000 kr. 
  
Artikelnummer Namn Pris Antal Summa 

1453319 T-rör 112,86 11 1241,46
1452729 Böj 33.7x2.0 23,37 8 186,96
1453083 Nippel 35,36 26 919,36
1237007 Övergång 43,68 2 87,36
1222990 Rör 33.7x2.0 63 11,8 743,4
1453174 Fläns 210,6 4 842,4
1452979 Muff 30,42 3 91,26
1452817 Böj 21.3x2.0 24,51 4 98,04
1222986 Rör 21.3x2.0 46,9 4,4 206,36
3808176 klammer 7,61 12 91,32

  Svetsventil, rostfritt, DN 25 gängad på en sida 685 11 7535

  
Svetsventil, rostfritt, DN 25 svets på båda 
sidor 581 2 1162

  
Svetsventil, rostfritt, DN 15 svets på båda 
sidor 570 2 1140

  Avgasare 577 2 1154
  Tryckgivare 286 2 572
  Filter 2976 1 2976
  Flödesgivare 5157 1 5157
  Pump 7690 1 7690
  Termometer 89 1 89
  fyrkantprofil 227,29 12 2727,48
  Vibrationsplattor 185 1 185
          
  Total materialkostnad     34895,4

Tabell 2 
 
Arbetskostnaden räknas för tre dagars arbete som utförs av två personer samt operatörs- och 
maskinkostnad uppskattas till 450 kr per timme. Detta resulterar i en total arbetskostand som 
ligger ungefär i 22000 kr.  

Arbetstimmar Maskin/operatörskostnad
Antal 
operatör 

Total arbets 
kostnad 

24 450 2 21600
 

Tabell 3                        
Den totala kostnaden för tillverkning av testutrustningen är en summa av materialkostnaden och 
arbetskostnaden som beräknas till ungefär 57000 kr.  
Materialkostnad 35000
Arbetskostnad 22000
Total summa 57000

Tabell 4 
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12. Diskussion 
Man delar upp testutrustningen i 6 delar efter funktionalitet och montering. Varje del monteras 
vidare till en annan eller andra delar från en respektive två ändar. Uppdelningen medför också en 
enklare och mer strukturerad tillverkning där risk för fel minskas. 
 
Denna testutrustning består av olika komponenter som speglar pusselbitar, därför är det ytterst 
viktigt att alla mått och dimensioner passar ihop. Man väljer ISO-standardiserade komponenter 
för att skapa gynnsammare förutsättningar för tillverkning. Detta innebär också korrekta 
övergångar från en del till en annan, då dimensionerna stämmer bra ihop.   
    
Det är viktigt att placeringen av fyrkantsprofilerna hamnar på de ställen där det finns rör och inte 
andra komponenter då man hänger upp testutrustningen på en rörklammer.  
 
En fördel med att använda fyrkantsprofiler med hål, gängstång, muttrar och rörklammer är 
testutrustnings justerbarhet vid monteringen. Detta medför ett bättre stämmande mått av 
tilloppsrörets längd då man kan justera fördelningsrören samt kopplingsrören upp och ner i 
höjdled.  
 
Denna testutrustning är anpassad för alla fjärrvärmecentraler upp till 4 kretsar utöver 
fjärrvärmekretsen. Antalet anslutningar på fördelningsrören är inte lika många, detta beror på 
kretsschemat av fjärrvärmecentralerna. De flesta fjärrvärmecentralerna innehåller en 
varmvattencirkulation, detta innebär att två kretsar blir en och går till värmeväxlaren. En krets 
leder kallvatten och den andra cirkulerar varmvatten, det vill säga, varmvatten som inte har 
förbrukats.  
 
Testutrustningen innehåller ingen differentialtryckgivare. Kalibrering av differentialtryckgivarna 
som sitter i fjärrvärmecentralen utförs mot skillnaden av tryckgivarna som sitter i 
testutrustningen.      
 
Det anses inte vara så ergonomiskt för operatören att ventilerna ligger ganska högt på 
fördelningsrören. Det vore önskvärt att ha ventilerna mer i räckhåll för operatören. Detta skulle 
dock innebära en del andra nackdelar såsom mindre ledigt utrymme för fjärrvärmecentralerna vid 
testning.   
 
Vid CAD-modellen tydliggörs konstruktionen och olika komponenter som sitter i 
testutrustningen genom att färgglada färger framför verkliga färger väljs.  
Det finns inte tillgång till färdiga Cad-modeller av komponenter därför görs det Cad-modeller 
med ungefärligt utseende och exakta relevanta mått som överensstämmer med de komponenter 
som används i konstruktionen.  
 
Arbetskostnaden är baserad på uppskattningar av tid och arbets-/maskinkostnad för tillverkning 
av testutrustningen. Tiden, 24 timmar kan vara logiskt med tanke på att arbetet utförs av två 
personer. Arbets- och maskinkostnaden kan tyckas vara litet. Detta kan ändå stämma då 
tillverkningen av testutrustningen i största utsträcka innebär arbete i from av montering.  
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13. Slutsats  
Den slutliga konstruktionen resulterade i en testutrustning som utgörs av en cirkulationspump, ett 
filter, två tryckgivare, en termometer, två avluftare, rördelar, ventiler och slangar.   
Konstruktionsarbetet uppdelades i sex delar som vid vidare bearbetning monteras ihop och sätts 
upp på stativet.  
De utvalda komponenterna som sitter i testutrustningen är i största del tillverkade av rostfritt stål 
och är alla ISO-certifierade, det vill säga, standardiserade komponenter. Man väljer 
standardiserade komponenter för att underlätta monteringsarbetet då dimensionerna passar ihop 
men också för att hålla ner kostnaderna. Den färdigtillverkade testutrustningen uppskattas ha en 
total vikt omkring 78 kg inkluderande cirkulationspumpen. Fyrkantsprofilerna inräknas dock inte 
i totalvikten eftersom de svetsas på stativet. Den totala kostnaden beräknas till 57 000 kr därav är 
35 000 kr materialkostnad och resten arbetskostnad.  
För utförande av testen, utgår man från de befintliga instruktionerna och anpassar dem för 
användning av denna testutrustning. De befintliga instruktionerna stämmer i stort sett väl för 
utförande av testen med den nykonstruerade testutrustningen. Principen är fortfarande den samma 
som innan, men istället för att bygga en bygel mellan kretsarna, ändrar man ventilernas läge. Den 
här testutrustningen gör det möjligt för företaget att genomföra pumpstest på sina 
fjärrvärmecentraler vilket var ogenomförbart tidigare. Denna testutrustning skapar också 
gynnsammare förutsättningar för genomförande av trycktest och volymundersökning då 
operatören endast justerar ventilernas läge och läser av de önskade mätvärdena. 
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Produktionframtagningsspecifikationen (PFS_en) 
Produkt: Utrustning till en testrigg 
 
 
Prestanda 
Används på en testrigg.  
Ska fungera som en länk mellan en pump och fjärrvärmecentraler för att kunna fylla vatten i 
alla kretsar av fjärrvärmecentraler.  
 
Miljö 
Återvinnings- eller återanvändningsbar. 
Ej innehålla skadliga ämne för miljö eller människa. 
Klara trycket upp till 40 bar. 
Ska klara skakningar och vibrationer upp till 100 Hz.  
 
Underhåll  
Lätt juster- och monterbar.  
Rengöras månadsvis.  
Servas en gång om året. 
 
Produktslivslängd 
Största delen ska ha en livslängd på minst 15 år. 
 
Paketering 
Monteras på plats där den ska användas. 
Instruktion bifogas 
 
Storlek/Vikt 
Det ska rymmas inom stativen och lämnas så stor utrymme som möjligt till testobjekt 
Vikten spelar ingen roll. 
 
Estetik 
Praktisk design 
Enkel att tillverka 
 
Material  
Korrisionsbeständig 
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Ergonomi 
Smidig hanterbar 
Lätt justerbar 
Inga skarpa kanter 
 
Kvalitet 
Hållbar och säker 
   
Dokumentation 
En teknisk rapport 
Ritningar 
Bilder 
Tidsrapport 
 
Pris 
Billigt inför tillverkning       
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1 (1 )Bilaga 2Nordiq 
BladUtgåvaRitningsnummerÄgare

***Del 1 vänster fördelningsrör
MaterialTitel/Benämning

1:1******Shoeb Hashem
SkalaVyplac.Ra Generell tolerans ISO-2768Godkänd, datumGranskad avKonstruerad av

Artikelnr./referensBeteckning, material, dimensionFilnamnAnt.Nr.

1

Skarpa kanter brytes
Break sharp edges

Delarna svetsas ihop

2:25SCALE  

1

6x ventil gängad/svets Dn25 rostfria

2x Böj 90°  33.7x2.0 rostfria

6x T-rör DN25 rostfria

2x Böj 90°  21.3x2.0 rostfria

Muff DN15 rostfritt/övergång DNx6/tryckgivare

2x Nippel DN25 rostfria/avgasare

Rör_21.3x2.0 L=1100 rostfria

svetsventil DN15 rostfritt

5x rör 33.7x2.0 L=120, rostfritt stål

Rör 33.7x2.0 rostfritt
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1 (1 )Bilaga 3Nordiq
BladUtgåvaRitningsnummerÄgare

***Del 2 höger fördelningsrör
MaterialTitel/Benämning

1:1******Shoeb Hashem
SkalaVyplac.Ra Generell tolerans ISO-2768Godkänd, datumGranskad avKonstruerad av

Artikelnr./referensBeteckning, material, dimensionFilnamnAnt.Nr.

1

Skarpa kanter brytes
Break sharp edges

Delarna svetsas ihop

2:25SCALE  

1

5x T-rör DN25 rostfria

5x svetsventiler DN25 gängad/svets rostria

2x Böj 90°  33.7x2.0 rostfria
2x Böj90° 21.3x2.0 rostfria

2x Nippel DN25 rostfria/avgasare

Muff DN15 rostfritt/övergång DN15x6/tryckgivare

2x Rör21.3x2.0 L=1100 rostfriaSvetsventil DN15 rostfritt

4x rör 33.7x2.0 L=120 rostfritt stål

Rör 33.7x2.0 rostfritt



1 (1 )Bilaga 4Nordiq
BladUtgåvaRitningsnummerÄgare

***Del 3 Kopplingsrör
MaterialTitel/Benämning

1:1******Shoeb Hashem
SkalaVyplac.Ra Generell tolerans ISO-2768Godkänd, datumGranskad avKonstruerad av

Artikelnr./referensBeteckning, material, dimensionFilnamnAnt.Nr.

Skarpa kanter brytes
Break sharp edges

Komponeneterna svetsas ihop

2:25SCALE  

Rör 33.7x2.0 L=1524 rostfritt
Svetsventil DN25 rostfritt
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1 (1 )Bilaga 5Nordiq
BladUtgåvaRitningsnummerÄgare

***Del 4 Tilllopp
MaterialTitel/Benämning

1:1******Shoeb Hashem
SkalaVyplac.Ra Generell tolerans ISO-2768Godkänd, datumGranskad avKonstruerad av

Artikelnr./referensBeteckning, material, dimensionFilnamnAnt.Nr.

1

Skarpa kanter brytes
Break sharp edges

Komponenterna svetsas ihop

Rör 33.7x2.0 rostfritt

2:25SCALE  

1

Muff DN15 rotfritt/termometer

2x Fläns DN25 PnN40 Rostfria/Flödesmätare L=260

Rör 33.7x2.0 L=993.86 rostfritt

2x Böj 90°  33.7x2.0 rostfria

Rör 33.7x2.0 L=250 rostfritt

Rör 33.7x2.0 L=120 rostfritt



1 (1 )Bilaga 6Nordiq
BladUtgåvaRitningsnummerÄgare

***Del 5 Returröret
MaterialTitel/Benämning

1:1******Shoeb Hashem
SkalaVyplac.Ra Generell tolerans ISO-2768Godkänd, datumGranskad avKonstruerad av

Artikelnr./referensBeteckning, material, dimensionFilnamnAnt.Nr.

Skarpa kanter brytes
Break sharp edges

Delarna svetsas ihop

2:25SCALE  

Rör 33.7x2.0 L=680 rostfritt

Rör 33.7x2.0 L=1524 rostfritt

Svetsventil DN25 rostfritt



1 (1 )Bilaga 7Nordiq
BladUtgåvaRitningsnummerÄgare

***Del 6 Fortsättning av tilloppsrör
MaterialTitel/Benämning

1:1******Shoeb Hashem
SkalaVyplac.Ra Generell tolerans ISO-2768Godkänd, datumGranskad avKonstruerad av

Artikelnr./referensBeteckning, material, dimensionFilnamnAnt.Nr.

Skarpa kanter brytes
Break sharp edges

Komponenterna svetsas ihop

1:5SCALE  

2x 90°  böj 33.7x2.0 rostfria 

Rör 33.7x2.0 L=190.45 rostfritt

Rör 33.7x2.0 L=250 rostfria

Rör 33.7x2.0 L=380 rostfritt

2x Fläns Dn25 PN 40/filter DN25
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1 (1 )Bilaga 8Nordiq
BladUtgåvaRitningsnummerÄgare Nordiq

ENFyrkant-profil
MaterialTitel/Benämning

1:13.2m
dfn

Shoeb Hashem
SkalaVyplac.Ra Generell tolerans ISO-2768Godkänd, datumGranskad avKonstruerad av

Artikelnr./referensBeteckning, material, dimensionFilnamnAnt.Nr.

Skarpa kanter brytes
Break sharp edges

1:2SCALE  

Fyrkant Profil 50x50 

1:2SCALE  
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1 (1 )Bilaga 9Nordiq
BladUtgåvaRitningsnummerÄgare

***Placering av fyrkantprofilerna 
MaterialTitel/Benämning

1:1******Shoeb Hashem
SkalaVyplac.Ra Generell tolerans ISO-2768Godkänd, datumGranskad avKonstruerad av

Artikelnr./referensBeteckning, material, dimensionFilnamnAnt.Nr.

Skarpa kanter brytes
Break sharp edges

Fyrkant profilerna svetsas på stativet 

1:25SCALE  

3:100SCALE  



1 (1 )Bilaga 10Nordiq
BladUtgåvaRitningsnummerÄgare

***Asm 1
MaterialTitel/Benämning

1:1******Shoeb Hashem
SkalaVyplac.Ra Generell tolerans ISO-2768Godkänd, datumGranskad avKonstruerad av

Artikelnr./referensBeteckning, material, dimensionFilnamnAnt.Nr.

Skarpa kanter brytes
Break sharp edges

1:25SCALE  

Svetsas ihop

1:25SCALE  

SEE DETAIL  A
7x Rörklammer monteras på respektive fyrkantprofil

Del1 Vänster fördelningsrör

Del2 Höger fördelningsrör

Del3 Kopplingsrör

8:25SCALE  
ADETAIL  

Rörklammer 32-35

Gängskruv M10 L<100/2x mutter M10



1 (1 )Bilaga 11Nordiq
BladUtgåvaRitningsnummerÄgare

***Asm 2
MaterialTitel/Benämning

1:1******Shoeb Hashem
SkalaVyplac.Ra Generell tolerans ISO-2768Godkänd, datumGranskad avKonstruerad av

Artikelnr./referensBeteckning, material, dimensionFilnamnAnt.Nr.

Skarpa kanter brytes
Break sharp edges

1:25SCALE  

Del5 Rerurrör

Del4 Tilllopp

Svetsas med pumpenSEE DETAIL  A
4x rörklammer monteras på respektive fyrkantprofiler

1:25SCALE  

Svetsning 

8:25SCALE  
ADETAIL  

Rörklammer 32-35

Gängstång M10 L<100 / 2x muttrar M10



1 (1 )Bilaga 12Nordiq
BladUtgåvaRitningsnummerÄgare

***Asm 3
MaterialTitel/Benämning

1:1******Shoeb Hashem
SkalaVyplac.Ra Generell tolerans ISO-2768Godkänd, datumGranskad avKonstruerad av

Artikelnr./referensBeteckning, material, dimensionFilnamnAnt.Nr.

Skarpa kanter brytes
Break sharp edges

1:25SCALE  

Svetsas med pumpen

Del 6 Efter pump

SEE DETAIL  A

8:25SCALE  
ADETAIL  

Gängstång M10 L<100 / 2x Mutter M10



1 (1 )Bilaga 13Nordiq
BladUtgåvaRitningsnummerÄgare

***Kopplingsschema
MaterialTitel/Benämning

1:1******Shoeb Hashem
SkalaVyplac.Ra Generell tolerans ISO-2768Godkänd, datumGranskad avKonstruerad av

Artikelnr./referensBeteckning, material, dimensionFilnamnAnt.Nr.

Förkortning Beskrivning

KV Kall vatten

VVT Varm vatten tilllopp

VVR Varm vatten retur

FT Fjärrvärme tilllopp

FR Fjärrvärme retur

RT Radiator tilllopp

RR Radiator retur

VT Ventilation tilllopp

VR Ventilation retur

X Extra asnlutning

3:50SCALE  

3:25SCALE  

3:50SCALE  
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Examensarbete, 15 hp 

PROVNING AV FJÄRRVÄRMECENTRALER (DHS) 

Provningen består av 2 steg.  Det första steget utgörs av funktionsprovning och det andra steget av 
täthets- och tryckprovning. 

 

1.1 Funktionprovning 
Syftet med funktionsprovningen är att verifiera att utrustningen fungerar som avsett. Utrustningen 
utgörs av cirkulationspumpar, reglerventiler, ventilmotorer, temperaturgivare, backventiler, 
differenstrycksgivare, tryckgivare, flödesmätare samt styrutrustning.  

Resultatet från Funtions- och tryckprovningen protokollförs i aggregatets Konfigurations fil under flik 
”F-test”.  Konfigurationsfilen ligger i mapp: 

07K_Support/ 01plant_data/k-nmr k-namn/anläggningsnamn/05S-k-nmr-Config-Snmr.xls 

 OBSERVERA ! 

Radiator / Ventilations systemets cirkulationspumpar skall inte provas om den erforderliga el-effekten 
överstiger 1 kW. 

 

Utetemperaturgivaren och rumsgivare kopplas till styrskåpet.  Se i installationspärmen under flik “El-
anslutning” för korrekt placering av signalkablarna. 
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1.2 Anslutning av DHS till testutrustningen 
Koppla kraftmatningen till styrskåpet i enlighet med elschemat i under flik “Elschema”. Koppla 
fjärrvärmecentralen i enlighet med installationspärmen Flik “Installation och idrifttagning” avsnitt 
“Inkoppling av fjärrvärmecentralen”.  

Koppla DHS till testutrustningen enligt följande kretsschema.  

Observera: ventilen som sitter i returröret (testutrustning) ska vara öppen, övriga ventiler skall vara 
stängda i normalläget dvs innan och efter testning.  

Samtilga ventiler av DHS ska vara i öppenläge. 

- START:  Kontrollera att alla strömbrytarna står i AV-läge. 

- Slå på huvudströmbrytaren 

-  OBS !  Om pump-stopp funktionen i enablern är aktiv (pga av att utetemperaturgivarens 
mätvärde är större än bryttemperaturen), så måste denna deaktiveras under pumptestet.  Glöm 
inte att aktivera pump-stopp funktionen efter testet (se punkt 6.8 nedan). 

- Fyll vatten i alla kretsarna. Med volymmätaren kopplad till påfyllningssystemet mäts varje krets 
volym.  Volymen antecknas i Konfigfilens flik ”F-test”   

- Öppna RR och stäng RT, mät volymen, stäng RR (mha flödesmätaren som sitter i 
testutrustningen) 

- Öppna KV och VVR och stäng VVT, mät volymen, stäng KV och VVR 

OBS: om fjärrvärmecentralen har ytterligare en eller två kretsar,  

-     Öppna VR, stäng VT, mät volym, stäng VR 

 respektive  

- Öppna X (vänster fdr) stäng X (höger fdr), mät volym, stäng X (vänster fdr), fdr = fördelningsrör 

OBSERVERA: kretsarna ska tömmas efter varje testning. 
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2 PUMP TEST 

2.1 Värmesystemet 
Hänvisning till : F-test 

1. Öppna RR och RT 

2. Starta radiatorcirkulationspumpen genom att ställa automatsäkringen i TILL-läge och se att 
pumpen startar (och går i några sekunder).  Eftersom pumpen är 1-fas är gångriktningen riktig. 

3. Kontrollera att flödesriktningen är korrekt 

4. Med fjärrkontrollen ändras pumpens driftsform till ”konstant-tryck”.  Börvärdet på pumpen ändras 
till största värdet (dock inte MAX). 

5. Ändra utsignal på DUC till 5 V och notera med fjärrkontrollen att pumpen varvar ner till 5 m 

6. Sätt DU-kanalen (DU07 för VS1 och DU01 för VS2) på ”Stopp”.  Notera att pumpen stoppar.  
Återställ DU-kanalen till ”AUTO” 

7. Stäng av cirkulationspumpen genom att ställa automatsäkringen i AV-läge. 

8. Stäng RR och RT 

9. Kryssa för rätt ruta i testprotokollet. 

 

2.2 Tappvarmvattensystemets Cirkulations - Pump test 
-Hänvisning till :   F-test  

1. Öppna KV, VVR och VVT 

2. Starta VVC-pumpen genom att ställa automatsäkringen i TILL-läge och se att pumpen startar (och 
går i några sekunder).  Eftersom pumpen är 1-fas är gångriktningen riktig. 

3. Notera att flödesriktningen är korrekt 

4. Stäng av cirkulationspumpen genom att ställa automatsäkringen i AV-läge. 

5. Stäng KV, VVR och VVT 

6. Kryssa för rätt ruta i testprotokollet. 
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3 REGLERVENTILER 

Hänvisning till  :    F-test 

1. Strömsätt DUC genom att sätta dess automatsäkring i TILL-läge. 

2. Ställ reglerventilerna i ”Hand” på 10V 

3. Norera att ventilerna ställer sig i helt öppen position 

4. Kontrollera att flödesriktningen är korrekta på reglerventilerna 
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4 GIVARE 

4.1 Temperaturgivare 
1. Temperaturgivarnas värden i DUC kontrolleras. Läs av temperaturgivarnas värden.  

2. Kryssa för rutorna i F-test protokollet 

 

4.2 Tryckgivare 

4.2.1 Differenstryck 
1. Anslut kalibreringsutrustningen till port P1 på differenstryckgivaren 

2. Tryck upp systemet till 10 bar 

3. Läs av trycket i DUC 

4. Kryssa för rutorna i F-test protokollet 

 

4.2.2 Reltiv tryck 
1. Invänta provningen tills trycktestet genomförs 

2. Tryck upp systemet till 6 bar 

3. Läs av trycket på DUC 

4. Kryssa för rutorna i F-test protokollet  

4.3 Flöde 

4.3.1 Varmvattensystemet 
1. Koppla bygel mellan VVC- och varmvattenröret Öppna KV, VVC och VVT ventilerna 

2.  Lufta bygeln 

3. Starta VVC-pumpen 

4. Läs av flödet på DUC 

5. Slå av VVC-pumpen 

6. Demontera bygeln Stäng KV, VVC och VVT ventilerna.   

7. Kryssa för rutorna i F-test protokollet 

4.3.2 Radiatorkretsen 
1. Koppla bygel mellan tillopp- och retur-röret Öppna RT och RR ventilerna.  

2. Lufta bygeln 

3. Starta VS1-pumpen 

4. Läs av flödet på DUC 

5. Slå av VS1-pumpen 

6. Demontera bygeln Stäng RT och RR ventilerna. 

7. Kryssa för rutorna i F-test protokollet 
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4.3.3 Ventilationskretsen 
8. Koppla bygel mellan tillopp- och retur-röret Öppna VT och VR ventilerna, se till att ventilen på 

kopplingsröret är stängd och öppen på retur-röret. 

9. Lufta bygeln 

10. Starta VS2-pumpen 

11. Läs av flödet på DUC 

12. Slå av VS2-pumpen 

13. Demontera bygeln, Stäng VT och VR ventilerna.  

14. Kryssa för rutorna i F-test protokollet 
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5 LÄCKAGE- TRYCKTEST 

Hänvisning till  :    F-test  

5.1 Tappvarmvattensystemet 
 

Stäng samtliga röranslutningar efter påfyllning av vatten.  Anslut utrustning för provtryckning vid 
kallvattenledningens dräneringsventil. Öppna KV och VVR, stäng VVT,  

Öka till testtrycket på tappvarmvattensystemets sekundärsida dess att säkerhetsventilen löser ut 

1. Notera vilket tryck säkerhetsventilen löser ut.  Plugga säkerhetsventilen 

2. Öka trycket till 12bar 

3. Stäng KV och VVR 

4. Efter erforderlig tid, om trycket är stabilt, kryssa för F-test protokollet 

5.2 Radiatorsystemet 
 

5. Öppna påfyllningsventilerna mellan tappvarmvattensystemet och radiatorsystemet. Öppna RR-
ventilen och stäng RT-ventilen. 

6. Öka till trycket tills säkerhetsventilen löser ut. Notera vilket tryck säkerhetsventilen löser ut. 

7. Plugga säkerhetsventilen 

8. Öka till provtryck 9 bar 

9. Efter erforderlig tid studera om läckage uppkommit i någon av kretsarna. 

10. Stäng RR 

11. Om trycket är stabilt, kryssa för F-test protokollet 

 

5.3 Primärsida 
1. Öppna manuellt reglerventilerna, Öppna FT-ventilen, stäng FR-ventilen.  

2. Fyll primärsidan med vatten 

3. Öka trycket till 22,4 bar för PN16 system (kolla konfig-arket kolumn B, Rad 52).  Om PN25 system 
öka trycket till 35 bar (kolla konfig-arket kolumn B, Rad 52) 

4. Efter erforderlig tid studera om läckage uppkommit i någon av kretsarna. 

5. Stäng FT 

6. Om trycket är stabilt, kryssa för F-test protokollet 
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6 ÅTERSTÄLLNING 

1. Spara varje DUC’s konfiguration i dess filsystem 

2. Notera programversion i Konfigurationsfilen 

3. Notera i förekommande fall IP-modems MAC-adress i Konfigurationsfilen 

4. Stäng av automatsäkringen till Enabler 

5. Stäng av huvudbrytaren 

6. Ta bort pluggen på säkerhetsventilerna 

7. Töm centralen på vatten 

8. Stäng och plugga alla avtappningsventiler 

9. Häll en mindre mängd 80% glykol i kretsarna (vintertid) 

10. Skruva på dräneringsledningarna på säkerhetsventilerna 

11. Koppla ur och sätt in de externa temperaturgivarna i styrskåpet 

12. Tillverka och klistra in märkskylten i styrskåpet 

13. Återställ pumpstoppsfunktionen 

14. Fotografera centralen 

15. Emballera centralen 
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