HYDRAULIKENS GRUNDER OCH PUMPARS PRESTANDA

ORSAKER TILL MINSKNING AV PUMPENS
PRESTANDA

Orsaker till minskad verkningsgrad
Minskad verkningsgrad för
pumpar kan uppstå på grund
av följande orsaker:
• Kavitation
• Tryckslag
• Slitage från sand och andra
slitande material i vattnet
• Dålig strömförsörjning
• Ändringar av kraven på
flöde eller uppfordringshöjd
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Kavitation
Kavitation är snabbt bildande och
sönderfall av luftbubblor i vattnet när
vattnet rör sig genom pumpen.
Kavitation är ett fenomen som orsakas av
kokande vatten. Vattnet kan koka lokalt
eftersom trycket faller lokalt. Det är dock
inte det kokande vattnet som orsakar
skador på pumparna. Det är när vattnet
ändrar sitt tillstånd från ånga till vatten
som skadan inträffar.
Ångbubblorna i vattnet som imploderar
orsakar bullret. Detta följs av en kraftig
mekanisk påverkan.
Kavitation är ett viktigt problem som måste
hanteras vid arbete med pumpar. Det leder
till gropbildning på pumphjulet och
pumphuset. Det kan försämra pumpens
prestanda i stor omfattning.
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Tryckslag
Tryckslag kan uppstå när vattnet flödar
i en ledning och en ventil stängs för
snabbt.
Ju längre rör, desto värre slag.
Tryckslag uppstår eftersom vatten inte
kan komprimeras. Fenomenet kan
jämföras med ett långt tåg i rörelse
som behöver tid för att stanna helt. Om
tåget tvingas stanna plötsligt kan det
vara förödande.
Tryckslag kan identifieras som ett högt
ljud, som om någon hamrar på rören.
Tryckslag kan förstöra pumpen,
ledningarna, ventilerna och andra
komponenter i systemet.

Undvika tryckslag
Tryckslag kan undvikas genom att:
•

Införa en luftbuffert, såsom en
trycktank innehållande luft i
rörledningen. Eftersom luften är
komprimerbar, kan energin i det
strömmande vattnet absorberas av
luften.

•

Införa en mjukstart och mjukstopp
till pumpen. Om pumpen är
utrustad med en
frekvensomformare, kan den ha
mjukstart och mjukstopp. Eftersom
frekvensomformare är bra på att
reglera pumpens prestanda, är de
den rekommenderade metoden för
att undvika tryckslag.

Slitage från sand och andra slitande material i
vattnet
Med tiden kan sand förstöra en
pump.
En korrekt utformad djupbrunn
ger inte några större mängder
sand. Men i de fall då brunnen
inte utformats korrekt kommer
den att fortsätta ge sand så
länge den används. Det enda
sättet att undvika att sand
kommer in i pumpen är genom
effektiv filtrering före
pumpinloppet.

Dålig strömförsörjning
Dålig strömförsörjning kan förstöra
elmotorn på en pump.
Dålig strömförsörjning förekommer
oftast på grund av följande orsaker:
•
•
•

Överspänning eller
underspänning med högst 10 %
Fasasymmetri med under 3 %
avvikelse mellan fasspänningarna
Spänningstoppar orsakade av att
annan utrustning startar eller
stoppar eller användning av
frekvensomformare under 800 V

Grundfos erbjuder ett särskilt
motorskydd som kan ta hand om
dessa problem.

Höga temperaturer
Höga temperaturer kan
uppstå när
omgivningstemperaturen
är för hög eller kylningen
inte är tillräcklig.
Vanligtvis anges
elmotorernas högsta
tillåtna
omgivningstemperatur på
typskylten.
För att undvika
överhettning ska motorn
inte utsättas för
omgivningstemperaturer
över detta värde.
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Höga temperaturer i dränkbara pumpar
Dränkbara pumpar kyls av
det vatten som pumpas in.
Om vattnet inte ersätts
snabbt värms det långsamt
upp och överskrider den
maximalt tillåtna
temperaturen för motorn.

Övervakning av höga temperaturer
Vissa pumpmotorer levereras
med inbyggd temperatursensor
som kan stoppa motorn om den
överstiger en förinställd
temperatur.
Andra pumpmotorer kräver en
separat signalkabel för att
överföra temperatursignalen till
en temperaturöverlastenhet.
Grundfos dränkbara motorer har
inbyggd temperatursensor som
skickar en signal till en
skyddsenhet ovan jord utan extra
ledare. Detta gör installationen
mycket enkel.

Allmän överbelastning
En allmän överbelastning av
pumpen och motorn kan orsaka
att temperaturen i motorn ökar.
Temperaturökningen kan så
småningom förstöra motorn.
Det är därför viktigt att installera
ett bra motorskydd, t.ex.
Grundfos MP204 som är ett
elektroniskt motorskydd.
MP204 kan skydda pumpmotorn
mot alla eventuella störningar
som kan uppstå, inklusive
överhettning.
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