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Sammanfattning 

 

I dagens samhälle vad det gäller ekonomi och miljöpåverkan är det viktigt att se till att 

sitt företag är så energieffektivt som möjligt för att minska mängden använd energi. Cirka 

10 TWh el används årligen till pumpdrifter inom svensk industri, pumpsystem har därför 

stor potential för energibesparingar. 

Syftet med detta arbete var att ta reda på hur mycket energi och pengar som kan 

sparas i och med införandet av varvtalsstyrning till sex stycken pumpar på Blekeri 4 i 

Skutskärs Bruk. Arbetet har genomförts med elektriska mätningar under perioden av en 

vecka, analys av pumpkurvor och sammanställning av produktionsdata över ett år.  

Resultatet visar att fyra av dessa sex pumpar var lönsamma och gav en årlig besparing på 

1 172 MWh el och 560 000 kr. Med en ekonomisk livslängd på 10 år och en kalkylränta 

på 6,8 % gav detta en livscykelbesparing på 3 355 kkr.  

Slutsatsen blev att det lönar sig bäst att införa varvtalsstyrning på pumpar med en 

motoreffekt högre än 50 kW.  

  



 

 

Abstract 

 

In modern society in terms of economics and environmental impact, it is important to 

ensure that a company is as energy efficient as possible to reduce the amount of energy 

used. About 10 TWh of electricity used annually to pump drives in Swedish industry. 

Therefore, pumping system has great potential for energy savings. 

The objective of this report was to determine how much energy and money that can 

be saved with the insertion of variable speed drive to six pumps on Bleach plant 4 in 

Skutskär Mill. The work was performed with electrical measurements during one week, 

analysis of pump curves and the compilation of production data over a year. 

The results show that four of these six pumps were profitable and yielded an annual 

saving of 1172 MWh of electricity and 560 000 SEK. With an economic lifetime of 10 

years and a discount rate of 6.8% the final result for the entire life-cycle savings became  

3 355 000 SEK. The conclusion was that it is preferred to introduce variable speed drive 

on pumps with a motor power above 50 kW. 
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1 Introduktion 

Stora Enso är en skogsindustrikoncern med tillverkning av journalpapper, tidningspapper, 

finpapper, förpackningskartong, träprodukter och fluffmassa. Koncernen har 

produktionsanläggningar i mer än 40 länder, däribland Sverige som har 9 bruk inom 

koncernen. En av dessa anläggningar är massafabriken Skutskärs Bruk som ligger 17 km 

söder om Gävle (Stora Enso, 2010). 

Skutskärs Bruk grundades år 1894 och tillverkade då sulfatcellulosa av träavfallet 

från ett närliggande sågverk. Efter årtionden av utveckling inriktar sig fabriken idag på 

tillverkning av fluff- och pappersmassa och producerar ca 550 000 ton massa per år 

(Klugman, Karlsson, & Moshfegh, 2007). Fluffmassan används bl.a. till blöjor tack vare 

sin goda uppsugningsförmåga.  

År 2010 stod industrin för 149 TWh (36 %) av Sveriges energianvändning där 52,2 

TWh av denna energi består av el. Industrin är alltså beroende av stora mängder energi, 

framförallt när det gäller elanvändning. Figur 1 nedan visar att år 2010 förbrukade 

pappersmassaindustrin ca 21 TWh el, alltså ca 40 % av den totala elanvändningen inom 

den svenska industrin (Energimyndigheten, 2011). 

 

Figur 1. Elanvändning inom svensk industri 1990-2010 (Energimyndigheten, 2011).  

 

Cirka 10 TWh el används årligen till pumpdrifter inom svensk industri 

(Energimyndigheten, 2006). Eftersom många industrier har varit i bruk i flera år innebär 

det att många installationer är gamla och inte helt optimerade ur energisynpunkt. Därför 

finns det en stor potential för effektivisering av pumpsystem och genom detta kan man 

spara energi och därmed pengar.  
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1.1 Bakgrund 

Skutskärs bruk består av ett antal olika processteg från att timmerstockarna huggs ned till 

att fluff- och pappersmassan skickas iväg för leverans i form av rullar och balar (se Figur 

2). Det första steget är att rundveden (björk och tall) barkas och huggs ner till flis. 

Därefter kokas flisen tillsammans med vitlut. Vitlutens uppgift är att separera fibrerna 

från kådan och ligninet, lignin är ett ämne som gör att trä hålls samman. Fibrerna silas för 

att urskilja de delar som behöver kokas igen, sedan tvättas kemikalierna bort. Den numera 

ligninfria, silade och tvättade massan kallas för brunmassa och är nu redo för 

blekningsprocessen. I blekeriet bleks brunmassan till vitmassa med hjälp av kemikalier. 

Vitmassan leds vidare till torkmaskinerna vilket är det sista processteget i produktionen.  

I torkmaskinerna avvattnas massan samt torkas med fläkttorkar. Slutligen arkas och balas 

pappersmassan medan fluffmassan rullas.   

Samtidigt som denna process sker tar man tillvara på barken från rundveden, 

ligninet och kemikalierna. Barken bränns i en barkpanna. Ligninet och kemikalierna 

(tillsammans kallad svartlut) torkas i indunstningen för att senare förbrännas i 

sodapannan där vatten kokas till högtrycksånga för att kunna tillverka elektricitet via en 

mottrycksturbin. Ångan som passerat turbinen har nu blivit lågtrycksånga och används 

för de olika processernas värmebehov, främst till kokeriet och torkmaskinerna. Då 

svartluten är förbränd återstår kemikalierna som nu kallas grönlut. Grönluten förs till 

kausticeringen där den blandas med bl.a. kalk för att tillslut återfå sin form som vitlut 

igen.  

På så sätt tar man tillvara på all energi i veden samt återanvänder kemikalierna.   

 

Figur 2. Schematisk illustration över processtegen på Skutskärs Bruk. 
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1.1.1 Kostnader 

Omkring 18 % av den svenska industrins totala energianvändning går åt till pumpdrifter, 

som motsvarar cirka 10 TWh el per år (Energimyndigheten, 2006). Det betyder att 

pumpar står för den potentiellt största energibesparningsmöjligheten i en industri 

(Creamer & Steele, 2012). Eftersom elpriset ökar så ökar även driftskostnaderna för 

pumparna. Idag uppskattas driftskostnaderna vara fem till tio gånger högre än 

investeringskostnaden för pumpen (Energimyndigheten, 2006). 

När man investerar i en industrikomponent är det viktigt att tänka på 

livscykelkostnaden. Enligt Söderström (2011) står generellt investeringskostnaden för 

bara 8 %, underhållskostnaden för 4 % och energikostnaden för resterande 88 % (se Figur 

3). Om man beräknar att komponenten ska användas under en längre tid är därför det 

lönsammaste alternativet att välja en komponent med låg energikostnad istället för en 

med billig investeringskostnad.  

 

Figur 3. Allmän kostnadsfördelning över en livscykel (Söderström, 2011).  

 

I livscykelkostnaden för en pump står investeringskostnaden för 12 %, underhåll för 1 % 

och energikostnader för 87 % (Energimyndigheten, 2006), detta gäller för en ekonomisk 

livslängd på 10 år i kontinuerlig drift (se Figur 4). 

 

Figur 4. Kostnadsfördelning för en pumps livscykel (Energimyndigheten, 2006). 
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1.1.2 Grön el 

Skutskärs Bruk var tidigare självförsörjande till 72 % av sin elanvändning (Klugman, 

Karlsson, & Moshfegh, 2007). Efter införskaffandet av vindkraft har Skutskärs Bruk nu 

en självförsörjning av el från 78-85 % (Persson, 2012). Då elen produceras från 

biobränsle klassas den som grön el och säljs därför till elnätet då en vinst kan göras på 

detta. Skutskärs Bruk köper alltså in 100 % av sitt elbehov och säljer100 % av sin 

egenproducerade el som motsvarar 78-85 % av den totala elförbrukningen. Dessutom 

producerar Skutskärs Bruk 94 % av den totala bränsleförbrukningen (Klugman, Karlsson, 

& Moshfegh, 2007). Resterande 6 % köps in i form av olja. 

1.2 Blekeri 4 

Det finns tre blekerier på Skutskärs Bruk: Blekeri 1, 2 och 4. Detta examensarbete 

inriktar sig på det sistnämnda. Blekeri 4 byggdes på 90-talet och är därmed det nyaste av 

blekerierna och har därför valts som objekt i detta arbete. I och med att Blekeri 4 är så 

pass nytt finns det en större del tillgänglig processdata i jämförelse med de andra 

blekerierna. Dessutom är det oklart hur långt in i framtiden de äldre blekerierna kommer 

att vara i bruk. Blekningsprocessen består huvudsakligen av tre steg: D-steg, Q-steg och 

PO-steg. En schematisk bild över hela Blekeri 4 visas i Figur 5.  

 

Figur 5. Schematisk bild över hela Blekeri 4 (Arkivdata).  
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1.2.1 D-steg 

I det första steget pumpas massan av en MC-pump (medium consistency-pump) från 

lagringstornet i syrgasblekeriet till ett blektorn där den bleks med klordioxid (ClO2) 

vilken blandas med en MC-mixer (medium consistency-mixer) i botten av tornet (se 

Figur 6). Massan har ett uppåtgående flöde genom blektornet. I toppen av tornet används 

en utmatningsskrapa för att skrapa ut massan som sedan pumpas till Q-steget. 

Uppehållstiden i tornet är 33 minuter vid normal produktion.  

 

Figur 6. Schematisk bild över D-steget på Blekeri 4 (Arkivdata).  

1.2.2 Q-steg 

I det andra steget avskiljs metalljoner från massan genom att binda jonerna till s.k. 

komplexbildare. Detta sker i en diffusör där massan återigen har ett uppåtgående 

massaflöde genom diffusörstornet (se Figur 7). I toppen tillsätts komplexbildare och 

natriumhydroxid (NaOH). Massan rinner ut och samlas i botten av diffusörstornet där den 

sedan pumpas vidare mot första tvättpressen där PO-steget börjar. 

 

Figur 7. Schematisk bild över Q-steget på Blekeri 4 (Arkivdata). 
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1.2.3 PO-steg 

I det sista steget tillsätts natriumhydroxid (NaOH) till tvättpressens rivarskruv. Efter 

pressen går massan genom ett fallrör för att sedan tillsätta väteperoxid (H2O2) på sugsidan 

av en MC-pump (se Figur 8). Ånga och syrgas (O2) tillsätts i en efterföljande MC-mixer 

och pumpas därefter till den första PO-reaktorn (väteperoxid och syrgas-rektor). I första 

reaktorn passerar massan från botten till toppen under loppet av en timme. Därefter 

tillsätts ytterligare ånga och syrgas i nästa MC-mixer, för att sedan pumpas till den andra 

PO-reaktorn där uppehållstiden är ca 2 timmar. 

 

Figur 8. Schematisk bild över PO-steget på Blekeri 4 (Arkivdata). 

 

Efter de tre stegen pumpas massan in en blåstank för att återfå atmosfärstryck. 

Därifrån pumpas massan till den sista tvättpressen, sedan genom ytterligare ett fallrör för 

att till sist pumpas med en MC-pump till en stor massatank där den färdigblekta massan 

samlas innan den går till torkmaskinerna.  

 

1.2.4 Cirkulationspumpar 

Av de totalt 900 pumpenheter som finns på Skutskärs Bruk är 29 av dessa på i drift på 

Blekeri 4. Vilket medium som pumpas varierar. Varm- och hetvatten, kemikalier och 

givetvis pappersmassa är exempel på vad som cirkulerar i ledningarna. En del av 

pumparna används endast vid t.ex. rengöring av ledningar medan andra används 

kontinuerligt vid produktionen. Även om enheterna i sig är relativt nya innebär det inte 

nödvändigtvis att de är optimalt energieffektiva. Effektiviteten beror inte bara på en bra 

pumpdesign utan också på en bra design av hela systemet. Överdimensionerade 

pumpenheter orsakar ineffektiv drift av motorerna vid låg belastning (under 50 %). 

Motorer arbetar effektivast vid en last högre än 75 % (Durmus, E. Alptekin, K. 

Suleyman, Fatma Canka, A. Salih, & Cenk, 2008). Vid införande av varvtalsstyrning 

kommer motorns effektförbrukning att styras av aktuella flöden, detta ger en mindre 

effektförbrukning än strypreglering och lönar sig på motorer större än 50 kW (Klugman, 

Karlsson, & Moshfegh, 2007). 
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Ett effektivt system bör inte heller dimensioneras efter ideala arbetsförhållanden. I 

det ideala fallet för Blekeri 4 produceras 36 ton pappersmassa i timmen året om. I detta 

fall blir det ingen skillnad i varken energi- eller kostnadsbesparing vid införande av 

varvtalsstyrning, då alla pumpar går kontinuerligt på maximalt varvtal. Men eftersom hela 

produktionen består av en rad olika processteg är sannolikheten stor att problem kan 

uppstå i någon av delprocesserna, vilket i sin tur drabbar hela produktionen då alla 

processer är beroende av varandra för att få en fungerande produktion.  

1.3 Syfte 

Grundsyftet med detta arbete är att göra en energieffektivisering på ett antal utvalda 

pumpenheter på Blekeri 4 i Skutskärs Bruk. Denna effektivisering kommer att baseras på 

införandet av varvtalsstyrning till motorerna som driver cirkulationspumparna där sådana 

inte finns installerade i dagsläget. Beräkningar av payoff-tider och livscykelkostnader 

kommer utföras med verkliga kalkylräntor och ekonomiska livslängder. 

I resultatet kommer hänsyn tas till godkända payoff-tider som erhålls från Skutskärs 

Bruk. 

1.3.1 Frågeställningar 

 Hur stor är energianvändningen av de icke-varvtalsstyrda pumparna i dagsläget?  

 Kommer det att löna sig med investering av frekvensomvandlare? 

 Hur mycket energi och pengar kan man spara per år samt under hela livscykeln? 

 Vid vilka storlekar på pumparna lönar det sig bäst med varvtalsstyrning? 

 Finns det något samband mellan en pumps storlek och dess payback-tid? 

 Vid vilka produktionsnivåer lönar det sig bäst med varvtalsstyrda pumpar?  

 Hur varierar produktionsnivåerna över ett helt år?  

1.3.2 Avgränsningar 

Vi kommer i denna rapport anta att systemet är problemfritt vad gäller 

spänningsdistortion, övertoner, drift med krav på snabba inbromsningar och EMC 

(elektromagnetisk kompatibilitet) då systemet redan har installerade och fungerande 

frekvensomvandlare. 

Priserna för frekvensomvandlarna är från ABB:s produktkatalog från februari 2006 

(Myren, 2006), då inga nyare prisuppgifter har funnits tillgängliga för vårt effektbehov. 

Priserna har jämförts med en katalog om underhållskostnader från 2009, den nämner dock 

bara priser på frekvensomvandlare upp till 50 kW. Jämförelsen har därför gjorts på de 

frekvensomvandlarna med lägre effekt än 50 kW och det kan konstateras att även om 
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priserna på senare år har sjunkit något så är de i stort sett lika priserna från 2006 

(Underhållskostnader, 2009).  

Sammanställningen av produktionstimmarna för de olika produktionsnivåerna är 

inte exakta pga. att effektförbrukningen vid alla produktionsnivåer inte är kända. Detta 

beskrivs utförligare under metodavsnittet.  

Underhållskostnaderna för fallen med och utan varvtalsstyrning är schablonvärden 

från Energimyndighetens hemsida och den ekonomiska livslängden för de varvtalsstyrda 

pumparna är ett schablonvärde givet från personal på Skutskärs Bruk.  

Vid införande av varvtalsstyrning kommer tryckhöjden för pumparna att minska, i 

denna rapport kommer detta inte att undersökas då uppgifter på erforderligt tryck saknas. 

Då det redan finns installerande och fungerande varvtalsstyrda pumpar i processen så gör 

vi ett antagande om att det nya trycket för de aktuella pumparna kommer att vara 

tillräckligt stort. 
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2   Metod 

2.1 Överblick 

För att få en övergripande bild över projektet krävdes det att först analysera 

fabriksområdet och förstå produktionsprocesserna. Detta gjordes med rundvandringar på 

området, studerande av modeller, genomgång av säkerhetskurs m.m. Sedan gjordes en 

djupare analys av Blekeri 4 med hjälp av CAD-filer och flödesscheman (se Figur 9).  

I flödesschemat har pumparna samt massaflödet markerats ut. På så sätt fås en 

bättre bild över vad pumparna har för uppgifter och till vilka processer ledningar går till.  

 

Figur 9. Utdrag ur flödesschemat på Blekeri 4 (Arkivdata). 
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2.2 Maskinlista 

Vid analys av pumparna var det första steget att gå igenom en maskinlista för Blekeri 4. I 

maskinlistan finns namn och platsnummer på alla maskiner på anläggningen (se Figur 

10). Där kunde utläsas att totalt 29 pumpar är belägna på Blekeri 4. Alla pumpar är dock 

inte kontinuerligt i drift utan används istället efter behov, t.ex. vid rengöring av 

rörsystemet. Utifrån detta valdes 19 pumpar ut för djupare analyser.  

 

Figur 10. Utdrag ur maskinlistan över Blekeri 4 (Arkivdata). 

2.3 Elektriska mätningar 

Elanvändningen mättes på totalt 19 pumpar. Mätningen skedde i anläggningens ställverk 

som distribuerar elen för hela Blekeri 4. De områden som mättes för respektive pump var 

effekt, ström, fasförskjutning och energianvändning. Mätningarna gjordes under en 

veckas tid med ett mätintervall på 1 minut vilket gav ungefär 10 000 mätvärden per pump 

och område. 

2.3.1 Mätmetod 

Vid mätningarna användes ett antal tångamperemetrar på de enskilda faserna för 

pumparna. Tångamperemetern monterades runt en fas för varje pump. Tängerna 

kopplades sedan till en s.k. ”elspindel”, en slags dosa som loggar alla mätvärden. Då 

mätningarna monterades gjordes inställningar för de områden som skulle mätas samt 

starten av själva loggningen i en programvara för elspindeln (se Figur 11). Detta gjordes 

på en medtagen dator som sedan kunde kopplas ifrån, då elspindeln automatiskt loggar 

värdena utan dator.  
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Figur 11. Programvara för elspindeln.   

 

Vid mätningens början antecknades de områden som valts för loggning, beteckning 

på elspindlar, tidsintervall, multiplicerande faktorer (t.ex. antalet faser) samt övrig info i 

en färdig excel-mall för att underlätta sammanställningen av data efter mätperioden (se 

Figur 12).  

 

Figur 12. Excel-mall för ifyllning av mätdata.  

 

2.3.2 Redigering av data 

Råmätdatan sparades i separata txt.-dokument som sedan behandlades i 

redigeringprogrammen EditPlus, SISS och SIGS. Där programmeras inställningar för 

mätvärdena till diagram, t.ex. vilka variabler som ska synas, hur många dagar som ska 

visas, färger och storlekar på axlarna etc. SISS och SIGS behandlar dessa inställningar 

och ritar upp diagrammet (se Figur 13). 

 

Figur 13. Arbetsgången vid behandling av mätdata.  
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2.4 Loggade trender 

I driften på Skutskärs Bruk loggas bl.a. flöden, tryck och belastning för de olika 

pumparna. Dessutom loggas den totala produktionen konstant. Under veckan som elen 

mättes skedde det tre stopp i produktionen vilket kan avläsas på produktionskurvan. 

Genom detta kunde vi utläsa de olika produktionsnivåerna under veckan. Som mest kan 

Blekeri 4 producera 36 ton massa i timmen och som minst 20 ton i timmen. Under 

mätveckan varierade produktionen mellan 20 och 31 ton i timmen. I Figur 14 visar den 

röda kurvan det inställda värdet och den gröna (som, bortsett från stopptillfällena, följer 

den röda) kurvan det uppmätta värdet.  

 

 

Figur 14. Loggad trend över massaproduktionen på Blekeri 4 under en veckas period.  
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384.411 Filtratpump 2216 kWh Maxeffekt 19.8 kW Medeleffekt 13.2 kW

2.5 Jämförande av elförbrukning och produktion 

Elförbrukningen vid de olika produktionsnivåerna har för varje pump kunnat utläsas. Till 

exempel kan i Figur 15 utläsas att effektförbrukningen för pump 381.411 den 8 juli 

klockan 12.00 är 16 kW. Detta kan jämföras med de trendade produktionsnivåerna som 

vid samma tidpunkt visar en produktionsnivå på 20 ton/h. Vid en produktion av 20 ton/h 

(55 % av maximal produktion) kommer pump 384.411 därmed att förbruka 16 kW. 

Denna metod tillämpas sedan på ett helt år för att få ut vad pumparna förbrukar vid de 

olika produktionsnivåerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Resultat på elförbrukningen av pump 384.411 under en veckas mätperiod. 

2.6 Analys av pumpkurvor 

För att hitta aktuellt flöde och tryckhöjd har pumpkurvor ur arkiven på Skutskärs Bruk 

analyserats. Processdata för pumparna från arkivet, där bland annat maxflöde och 

pumphjulsdiameter redovisas, utnyttjas för att avläsa flödet och tryckhöjden för de 

aktuella pumparna under mätperioden. Detta kan genomföras då vi från våra utförda 

elektriska mätningar erhåller effekten.  

Nedan visas hur vi gått tillväga för att utläsa flöde respektive tryckhöjd.  
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2.6.1 Flöde och tryckhöjd 

Vi arbetar i det nedre av de två diagrammen som visas i Figur 16. Vi utgår från flödet 131 

l/s som erhållits från processdata från arkivet på Skutskärs Bruk, följer sedan en vertikal 

linje till kurvan för pumphjulsdiametern 390 mm som är känd från processdata, går sedan 

längsmed 390 mm-kurvan till effekten som vi får från våra elektriska mätningar, i detta 

fall 70 kW. Från 70 kW följs en horisontell linje till 390 mm-kurvan, i punkten där dessa 

linjer skär varandra ritas en vertikal linje ner till flödesaxeln. Flödet vid effekten 70 kW 

och pumphjulsdiameter 390 mm avläses till 90 l/s.  

Vi arbetar nu i det övre av de två diagrammen som visas i Figur 16. För att avläsa 

tryckhöjden vid flödet 90 l/s och effekten 70 kW utgår vi från flödet 90 l/s och följer en 

vertikal linje upp till pumphjulsdiametern 390 mm. I punkten där den vertikala linjen skär 

390 mm-kurvan dras en horisontell linje ut till axeln där tryckhöjden visas. Vid flödet 90 

l/s och pumphjulsdiametern 390 mm avläses en tryckhöjd på 52 mvp (meter 

vattenpelare). 

 

Figur 16. Tillvägagångssätt för utläsning av flöde, effekt och tryckhöjd på pumpkurvorna 

för pump 384.412 (Arkivdata). 
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2.7 Effekt vid varvtalsstyrning 

För att kunna räkna ut hur mycket effekt en motor förbrukar vid varvtalsstyrning, till 

skillnad från en motor med konstant varvtal, måste de motsvarande varvtalen för de olika 

flödena räknas fram vid de olika produktionsnivåerna. Då varvtalet ändras i proportion 

med flödet (Creamer & Steele, 2012) kan varvtalet räknas fram om flödena är kända. 

Eftersom effektförbrukningen är lika stor vid maximal produktion för både varvtalsstyrda 

och icke-varvtalsstyrda motorer, då de går på samma varvtal, används detta som 

utgångspunkt. När effektförbrukningen vid de olika produktionsnivåerna för icke-

varvtalsstyrda motorer är kända (från de elektriska mätningarna) kan flödet läsas ut från 

pumpkurvorna vid de olika effektförbrukningarna (produktionsnivåerna). Detta lämnar 

endast det nya varvtalet som en okänd variabel och kan enkelt räknas ut. När de nya 

varvtalen vid de olika produktionsnivåerna och effekten vid maximal produktion för 

varvtalsstyrning (samma som icke-varvtalsstyrning) är kända kan den nya 

effektförbrukningen räknas ut för varvtalsstyrning vid de olika produktionsnivåerna, då 

effektförbrukningen minskar med tredjepotensen på varvtalet (Creamer & Steele, 2012). 

Metoden liknar QP-Curve-Based Estimation Method som används i Estimation of 

pump operational state with model-based methods (Ahonen, Tamminen, Ahola, 

Viholainen, Aranto, & Kestilä, 2010), med skillnaden att vi har uppmätta 

effektförbrukningar vid olika produktionsnivåer istället för avlästa effektförbrukningar 

från pumpkurvor. 

2.8 Kostnader 

För att känna till investeringskostnaden på frekvensomvandlarna gäller det att välja rätt 

frekvensomvandlare för respektive pump. Effekten för frekvensomvandlaren bör alltid 

vara större eller lika med produkten av motorns märkeffekt multiplicerat med roten ur tre 

(Drivteknik, 2012). I pumpapplikationer har man ett kvadratiskt moment mellan spänning 

och frekvens. Momentbehovet för pumpar är väldigt lågt vid lågt varvtal och stiger sedan 

kvadratiskt med ökat varvtal.  Eftersom momentet inte behövs förrän man når 

märkvarvtalet, har man inte behov av någon överlast vilket medför en billigare 

frekvensomvandlare, dessa väljs ifrån ABB:s produktkatalog. 
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2.8.1 Livscykelkostnad 

För att beräkna livscykelkostnad (LCC) krävs att den årliga driftkostnaden är känd, vilken 

beror av underhållskostnad, antalet produktionstimmar och elpris. Driftskostnaden 

multipliceras sedan med nusummefaktorn (se Formel 10 i avsnitt 3.3) som beror av den 

ekonomiska livslängden för frekvensomvandlaren samt kalkylräntan.  

2.8.2 Återbetalningstid 

Återbetalningstiden (Payback-tiden) kan beräknas då investeringskostnaden, kalkylräntan 

och den årliga besparingen är kända. Den årliga besparingen är differensen mellan totala 

driftskostnaden per år utan frekvensomvandlare och totala kostnaden per år med 

installerad frekvensomvandlare. Payback-tiden räknas sedan ut med en ekvation 

innehållande kalkylräntor, investeringskostnader och årlig kostnadsbesparing. Det finns 

inte någon uttalad tid för en godkänd payback-tid, men vid en nyinvestering bör inte 

payback-tiden överstiga 2-3 år (beroende på vilken typ av investering) för att räknas som 

lönsam.  

2.8.3 Elpris, kalkylränta och ekonomisk livslängd 

Vid kontakt med personal på Skutskärs Bruk har vi fått uppgifter på elpris, kalkylränta 

och ekonomisk livslängd. Priset för den köpta elen är 48,8 öre/kWh. Kalkylräntan för 

investeringar ligger på 6,8 % och för den ekonomiska livslängden för de varvtalsstyrda 

pumparna har ett schablonvärde på 10 år erhållits. I och med de kända värdena på 

kalkylräntan och den ekonomiska livslängden har vi räknat fram ett värde för 

nusummerfaktorn på 7,09 som används i livscykelkostnaden.   

2.9 Produktionstimmar  

Produktionstimmar innebär hur många timmar per år som de olika produktionsnivåerna 

varar. T.ex. 2000 h/år producerar bruket 26 ton/h, 1000 h/år produceras 31 ton/h osv. För 

att få någorlunda exakta siffror på detta har två metoder använts: produktionsjournaler 

och produktionskurvor. Den årliga produktionsjournalen sträcker sig från årsskiftet till 

den gångna månaden innan denna rapport skrivs, dvs. januari-juli 2012. För att få 

produktionstimmarna under ett helt år har produktionskurvor från augusti-december 2011 

analyserats.  
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2.9.1 Produktionsjournal 

Den första metoden som ger produktionen från januari-juli 2012 visas nedan. Bilden som 

visas nedan är ett utdrag från maj 2012. Den visar produktionsnivåerna vid olika 

klockslag och dagar. Den visar även när produktionen har stannat och när den har startat 

igen. Timmarna för de olika produktionsnivåerna har adderats för de sju olika listorna.  

 

Figur 17. Lista över produktionsnivåer vid olika tidpunkter. 
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2.9.2 Produktionskurvor  

Den andra metoden som ger produktionen från augusti-december 2011 består av analyser 

av produktionskurvor. Kurvan nedan visar produktionen i september. Varje streck på x-

axeln är ett dygn och enheten på y-axeln är producerad ton massa i timmen.  

 

 

Figur 18. Produktionskurva för september månad. 

 

För att kunna summera produktionstimmarna har kurvan delats in i staplar (se Figur 19). 

Varje stapel motsvarar 12 timmar och en färg motsvarar en produktionsnivå, t.ex. röd = 

32 ton/h.  

 

Figur 19. Ifyllda kurvor för utläsning av produktionstimmar. 

 

Antalet timmar för respektive färg (produktionsnivå) har sedan summerats i en lista (se 

Figur 20). Denna process har upprepats för de fem olika månaderna (augusti-december).

 

Figur 20. Tabell för sammanställning av produktionstimmar. 
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2.9.3 Sammanställning  

När båda metoderna blivit genomförda har de totala produktionstimmarna sammanställts. 

Då produktionen varierar mellan 20-36 ton/h ger detta 17 olika produktionsnivåer. Vi har 

dock bara kunnat utläsa mätdata från 5 olika produktionsnivåer (31, 30, 27, 24, & 20 

ton/h). Den sjätte nivån (36 ton/h) som finns med i våra beräkningar har utlästs från 

pumpkurvor och processdata. Timmarna för de utlästa produktionsnivåerna har 

sammanställts och för den saknade mätdatan har vi lagt ihop de kringliggande 

produktionstimmarna för de tillhörande produktionsnivåerna till de 6 nivåerna vi har 

kunnat utläsa (se Figur 21). 

  

Figur 21. Metod för sammanställning av produktionstimmar. 
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3 Teori 

3.1 Pumpar 

En pumps funktion är att transportera en vätska från en punkt till en annan. I industrin är 

det främst centrifugalpumpar som används, dessa utnyttjar centrifugalkraften hos en 

vätska och bygger upp en tryckdifferens mellan inlopp och utlopp som sätter vätskan i 

rörelse. Centrifugalpumpars primära användningsområde är transporter av lågviskösa 

vätskor. En elektrisk motor driver pumpaxeln, på den axeln sitter pumphjulet monterat.  

En pumps användningsområde är väldigt stort, bl.a. avloppspumpning, vattenförsörjning 

och som vi kommer att fokusera på i denna rapport - pumpning av pappersmassa. 

3.1.1 Pumpkomponenter 

En pump består av följande komponenter:  

 Elektrisk motor  

 Pumphjul 

 Pumphus 

(Se Figur 22.) 

 

Figur 22. Pump i genomskärning (Wilo, 2008). 
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3.1.1.1 Elektrisk motor 

Pumparna vid Skutskärs Bruk drivs av elektriska motorer. En elektrisk motors funktion är 

att konvertera elektrisk energi till mekanisk energi och därigenom driva pumpen. De 

flesta elmotorer är roterande och består av en rotor och en stator. När man förser statorn 

med elektrisk ström bildas ett magnetiskt kraftfält. Kraftfältet driver rotorn och den 

motoraxel som hör till rotorn så att dessa börjar rotera.  

Vid elektriska motorer sker det en fasförskjutning mellan ström och spänning vilket 

ger upphov till en s.k. reaktiv effekt. Den reaktiva effekten ger inget bidrag till den 

nyttiga (aktiva) effekten och man vill därför ha så liten reaktiv effekt som möjligt. Detta 

illustreras i en effekttriangel (se Figur 23), där aktiv effekt P ligger på x-axeln och reaktiv 

effekt Q ligger på y-axeln. Summan av dessa kallas skenbar effekt S och är hypotenusan 

mellan katetrarna P och Q. Skenbar effekt är den totala effekt som motorn förbrukar, 

alltså den effekt man betalar för. Vinkeln mellan aktiv effekt och reaktiv effekt kallas 

effektfaktor cos φ.  

I det ideala fallet är φ-vinkeln noll grader, dvs. då aktiv effekt P och skenbar effekt 

S är lika stora och den reaktiva effekten Q är obefintlig. Den reaktiva effekten kan vara 

både positiv (induktiv) eller negativ (kapacitiv).  

 

Figur 23. Uppställning av de olika enheterna i en power triangle (Wikipedia, 2012). 

  

3.1.1.2 Pumphjul 

Ett pumphjul är ett hjul som roterar i en gas eller vätska. Vätskan kommer in i pumphuset 

axiellt. Pumphjulet överför energin från motorn som driver pumpen till den vätska som 

pumpas genom att accelerera fluiden utåt från rotationscentrum. En centrifugalpump 

använder sig av ett pumphjul där skovlarna i hjulet i allmänhet är bakåtböjda i förhållande 

till rotationsriktningen och trycker vätskan utåt, detta medför en ökad hastighet samt ett 

högre tryck på vätskan.  
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3.1.1.3 Pumphus 

Pumphusets funktion är att samla upp den vätska som lämnar pumphjulet. 

Flödeshastigheten kommer att minska något när vätskan går genom konstruktionen av 

pumphuset men genom de energiomvandlingar som sker bildas ett högre tryck. 

3.1.2 Pumpkurvor 

Sambandet mellan pumpens tryckuppsättning och flöde kallas för pumpkarakteristiska 

eller pumpkurva, och beskriver pumpens egenskaper. Punkten där pumpens 

verkningsgrad är som högst kallas ”Best efficiency point”. Vanligen ritas den ut i 

pumpkurvan som en liten triangel (Warfvinge, 2003).  

I bilden nedan illustreras den teoretiska pumpkurvan som kurva a. Där tar man 

varken hänsyn till friktions-, stötförluster eller antalet skovlar. När antalet skovlar är 

ändligt fås kurvan b vilket ger oss en lägre tryckhöjd. I kurvan c tar man dessutom hänsyn 

till friktionsförluster i ledningarna vilket ger oss ett lägre flöde. Friktionsförlusterna ökar 

då kvadratiskt med flödet. I den slutgiltiga och därmed verkliga kurvan d tar man 

dessutom hänsyn till stötförluster. Den kan vara stabil d eller labil d’. Inom det labila 

området kan ojämnt flöde, eller pulsationer, uppstå.  

 

Figur 24. Gången från teoretisk till verklig pumpkurva (Alvarez, 2006). 

 

3.1.2.1 Driftpunkt 

Skärningspunkten mellan systemkurvan och pumpkurvans kallas för driftpunkten. I 

driftpunkten råder jämvikt mellan pumpens tryckuppsättning och tryckfallet i systemet. 

En pump bör väljas så det att maximala värdet på verkningsgraden erhålls i driftspunkten. 

Volymströmmen som går igenom systemet kan avläsas i driftpunkten.  
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3.1.2.2 Systemkurva  

Med systemkurva menas summan av den statiska höjden och förlusterna i rörsystemet vid 

olika flöden. Systemkurvan visar hur rörsystemets uppfordringshöjd varierar med flödet. 

De fyra komponenter som utgör förlusterna i systemet är: 

 Statisk uppfordringshöjd 

 Hydraulisk friktion 

 Friktionsförluster i rörledningar, ventiler, böjar etc. 

 Differenstryck      

3.1.3 Pumpkurvor ur arkiv på Skutskärs Bruk 

3.1.3.1 Varvtalsstyrd pump 

Bilden nedan är en pumpkurva för en varvtalsstyrd pump. Den visar att pumpen kan 

jobba från 1200 till 3000 varv per minut (rpm). I denna kurva visars endast en 

pumphjulsdiameter, i detta fall 272 mm. Eftersom arbetspunkten varierar för pumpen så 

har ingen driftpunkt ritats ut i diagrammet. 

 

Figur 25. Pumpkurva med olika varvtal för en varvtalsstyrd pump (Arkivdata). 
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3.1.3.2 Icke-varvtalsstyrd pump 

För icke-varvtalsstyrda pumpar visar pumpkurvan olika pumphjulsdiametrar (se Figur 26) 

medan pumpkurvan för den varvtalsstyrda pumpen visar olika varvtal. De icke-

varvtalsstyrda pumparna jobbar vid konstant varvtal, i detta fall 1480 rpm. Pumpen ger 

ett volymflöde på 131 l/s och har en pumphjulsdiameter på 390 mm. Arbetspunkten för 

den aktuella pumpen är utritat som en triangel i diagrammet där kan man avläsa att 

pumpen har en effektförbrukning på 82 kW och en uppfordringshöjd på 50 m. 

 

 

Figur 26. Pumpkurva med olika pumphjulsdiametrar för en icke-varvtalsstyrd pump 

(Arkivdata). 
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3.1.4 Verkningsgrad för pumpar 

En verkningsgrad talar om hur stor del av den tillförda energin till pumpen som går att 

utvinna till mekaniskt arbete. Vanligen anges verkningsgraden i procent. En pumps totala 

verkningsgrad kan beräknas med följande ekvation:    

 
Formel 1. Total verkningsgrad för pumpar. 

     
       

 
 

 

               

                   

                              

                      

                 

 
En pumps totala verkningsgrad kan uttryckas i delverkningsgrader (se Formel 2). Den 

totala verkningsgraden hos en pump beror av olika former av förluster. Den hydrauliska 

verkningsgraden tar hänsyn till stöt-, friktions- och strömningsförluster. Den 

volymetriska verkningsgraden tar hänsyn till läckage. Den mekaniska verkningsgraden 

tar hänsyn till friktionsmotstånd i lager och tätningar. Den sistnämnda effektförlusten 

övergår i värme som tillförs omgivningen. Det finns även en hjulfriktionsverkningsgrad 

som tar hänsyn till friktionsförluster som uppstår genom friktion mellan pumphjulets 

yttersidor och vätskan som befinner sig mellan dessa och pumphusets väggar. Punkten 

där verkningsgraden är maximal är den punkt som pumpen är konstruerad för.    

 

Formel 2. Total verkningsgrad bestående av delverkningsgrader. 
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3.1.5 Kavitation  

Om trycket i en pumps inloppsdel sjunker till vätskans förångningstryck vid rådande 

temperatur kommer vätskan att börja koka. De bildade ångbubblorna som uppstår då 

vätskan kokar kan bli så stora att de helt eller delvis fyller upp skovelinloppet vilket 

hindrar vätskeströmmen att komma fram och kommer därmed att sänka pumpens 

kapacitet. När ångbubblorna sedan förflyttas till pumpens trycksida och återgår till 

flytande form uppstår kraftiga tryckimpulser och ångbubblorna imploderar. Dessa 

kollapser medför lokalt höga energier som kan orsaka stora skador och förkorta pumpens 

livslängd. Yttre tecken på kavitation är oljud och vibrationer. För att pumpen ska kunna 

arbeta utan kavitation så ska trycket i pumpens inloppsdel hållas över 

ångbildningstrycket. Detta är möjligt genom att hålla sughöjden samt hastigheten och 

tryckförluster i sugledningen så små som möjligt (se Formel 3).  

 

Formel 3. Högsta tillåtna tryck i en pumps inloppsdel för att undvika kavitation.  
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3.1.6 Sughöjd 

Sughöjden för en pump definieras som nivåskillnaden mellan pumpens inlopp och 

vätskan som ska uppfordras. Om sugledningen är nedsänkt i vätskan kommer pumpen när 

den arbetar att skapa ett vakuum. Detta vakuum kommer att pressa vätskan uppåt i 

sugledningen. Den största möjliga sughöjden för en pump kan beräknas med ekvationen: 

 

Formel 4. Sughöjd. 

   
     

   
             

 

                 

                                  

                             

                                   

                   

                              

                                             

 

3.1.7 Uppfordringshöjd 

Uppfordringshöjden för en pump är summan av sughöjd, tryckhöjd och friktionsförluster. 

Energitillförseln från pumpen till vätskan pumpen som krävs för att övervinna förluster 

och öka vätskan önskat antal meter kallas för uppfordringshöjd och kan beräknas med 

ekvationen: 

 

Formel 5. Uppfordringshöjd. 
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För att beräkna tryckökningen i höjdform kan man använda sig av ekvationen: 

 

Formel 5. Tryckökning i höjdform. 

                 

 

                       

                               

 

För att beräkna uppfordringshöjden kan man använda sig av ekvationen: 

 

Formel 6. Uppfordringshöjd. 

                 (       )  (     ) 

 

                                    (se Figur 27) 

                                      (se Figur 27) 

                 (se Figur 27) 

                   (se Figur 27) 

 

  

Figur 27. Illustration av uppfordringshöjd, sughöjd och tryckhöjd (Energihandbok, 2007). 
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3.1.8 MC-pump 

En MC-pump (medium consistency-pump) fungerar som en centrifugalpump men med 

skillnaden att den kan pumpa pappersmassa med en koncentration på 8-15 % och i vissa 

fall 18 % (beroende på fiberegenskaperna) (Arkivdata). Den kan alltså pumpa vätska med 

en högre densitet än en vanlig centrifugalpump klarar av. På pumphjulet sitter en 

axelförlängning som fungerar som en turbulensgenerator. Genom att utsätta massa av 

konsistens på 8-15 % för skjuvkrafter som är tillräckligt starka för att åstadkomma kraftig 

turbulens så får massan vätskeegenskaper och kan pumpas.  

En vätska med 8-18 % koncentration av pappersmassa består normalt av en stor del 

luft. På grund av centrifugalkrafter kommer luften att samlas i pumphjulets mitt, vilket 

kommer att leda till en försämrad effekt och om det får fortgå till att massan slutar att 

pumpas. För att en MC-pump ska fungera krävs det ett avluftningssystem. Systemet 

består av en inbyggd vakuumpump med reglersystem som kompenserar variationer i 

massans luftinnehåll så att trycket hålls stabilt (se Figur 28). 

När pappersmassa pumpas genom Blekeri 4 på Skutskärs Bruk ändras 

koncentrationen efter de olika processtegen från 3-5 % som vanliga centrifugalpumpar 

klarar av, till 8-15 % som kräver MC-pumpar. Fördelen med MC-pumpar är alltså att 

större koncentration massa kan pumpas på samma gång vilket ger ett lägre effektbehov 

per mängd pumpad massa.   

 

Figur 28. MC-pump (Arkivdata). 
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3.1.9 Underhåll 

Underhåll av pumparna är väldigt viktigt eftersom ett stopp i driften på grund av att 

pumpen slutat fungera är väldigt kostsamt inom industrin. Har man ett kontinuerligt 

underhåll av pumparna medför det att risken för dessa stopp minimeras. Pumpar slits med 

tiden som t.ex. pumphjulsslitage och nedbrytning av lager. Slitage medför en minskad 

verkningsgrad som medför en sämre effekt för pumpen. Vanliga moment som ingår vid 

underhåll av en pump är: 

 Smörjning och utbyte av lager 

 Utbyte och underhåll av tätningar, packningar och pumphjul 

 Korrigera pump och motor 

 Reparation eller byte av motor 

(Energihandbok, 2007) 

3.2 Optimerat körsätt  

Det är vanligt att pumpen jobbar på maxeffekt och att flödet efter pumpen regleras med 

strypventiler, vilket betyder att pumpen förbrukar mer el än vad som krävs och alstrar 

värme. Det är väldigt viktigt att man dimensionerar sina pumpar till att motsvara 

industriprocessens behov. Om pumparna är feldimensionerade kan det leda till att de 

förbrukar mer el än processen kräver eller att processen måste köras långsammare för att 

pumparna inte orkar med det stora flödet som man vill köra. Pumpanläggningen måste 

dimensioneras på ett kostnadsoptimalt sätt till att motsvara industriprocessens behov 

(Arnott, 2006). 

3.2.1 Varvtalsstyrning 

Att använda sig av varvtalsreglering innebär att man kan styra pumpen till det exakta 

flödet man önskar genom att öka och minska varvtalet på motorn. Varvtalsstyrda pumpar 

ökar effektiviteten genom att motorerna drivs vid den ideala hastigheten för varje last, i 

många tillämpningar minskar varvtalsstyrda elektriska motorer elförbrukning med  

30-60 %. Potentialen för att spara energi är väldigt stor eftersom elektriska motorer 

använder mer än 60 % av den el som förbrukas av industrin. Pumpsystem står för nästan 

20 % av världens energiförbrukning av elektriska motorer och 25-50 % av den totala 

energianvändningen i industriella anläggningar (Energimyndigheten, 2006). 

Varvtalsstyrning är idag det mest effektiva sättet att spara energi för mekaniska maskiner 

i industrin. Installation av varvtalsstyrning ökar energieffektiviteten, minskar 

energianvändningen, förbättrar effektfaktorn och ger en mjuk start. Dessutom kommer 

livstiden på utrustningen att förlängas genom att motorns varvtal kommer att anpassas till 

http://energihandbok.se/x/a/d/t%c3%a4tning/Tatning.html
http://energihandbok.se/x/a/d/elmotor/Allmant-om-elmotorer.html
http://energihandbok.se/x/a/d/elmotor/Allmant-om-elmotorer.html
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lasten. Vid varvtalsstyrning har man en frekvensomvandlare som ändrar frekvensen på 

strömmen vilket medför att en större effekt fås ut av den ström som används (Saidur, 

Mekhilef, Ali, Safari, & Mohammed, 2011). 

Det finns även nackdelar med varvtalsstyrning, en av dem är att 

investeringskostnaden för en varvtalstyrd pump är högre då en frekvensomvandlare krävs. 

En generell rekommendation är att varvtalsreglering endast ska användas i pumpsystem 

där flödesvariationen är stor. Det sker en viss energiförlust i frekvensomvandlarna som 

dessutom orsakar en risk för nätstörningar (Energimyndigheten, 2006). 

Bilden nedan visar hur driftspunkten ändras av en pump med strypreglering 

(vänster) jämfört med hur driftspunkten ändras med en varvtalsreglerad pump (höger). 

Med strypreglering flyttas driftspunkten längs med varvtalskurvan eftersom pumpen 

arbetar med konstant varvtal samtidigt som en ny systemkurva erhålls. Genom detta 

ändras verkningsgraden vid de olika driftspunkterna (ju lägre verkningsgrad desto större 

strypning). Med varvtalsreglering flyttas driftspunkten längs med systemkurvan till en ny 

varvtalskurva och erhåller därmed samma verkningsgrad.  

 

Figur 29. Pumpkurvor för strypreglering (vänster) och varvtalsreglering (höger) 

(Energimyndigheten, 2006). 
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3.2.2 Frekvensomvandlare  

För att kunna varvtalsstyra en motor krävs det att en frekvensomvandlare är installerad till 

motorn. En frekvensomvandlares funktion är att omvandla nätets fasta frekvens och 

spänning till steglöst variabla storheter. En frekvensomvandlare består huvudsakligen av 

fyra komponenter: likriktare, mellankrets, växelriktare och styrkretsar (se Figur 30).  

Trefas växelspänning kommer in till likriktaren som omvandlar växelspänningen till 

pulserande likspänning. Mellankretsen omvandlar likspänningen till variabel spänning 

som sedan går till växelriktaren där frekvensen styrs. Styrkretsarna utnyttjar signalerna 

och för att få växelriktarens halvledare att växelvis leda och spärra (Drivteknik, 2012). 

 

Figur 30. Principskiss för huvudkomponenterna i en frekvensomvandlare (Drivteknik, 

2012). 

 

Nedan visas olika typer av frekvensomvandlare. 

 

Figur 31. Olika typer av frekvensomvandlare (ABB, 2012). 
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3.2.2.1 Installation av frekvensomvandlare 

EMC (elektromagnetisk kompabilitet) innebär en utrustnings förmåga att arbeta i sin 

elektromagnetiska omgivning samt att utrustningen inte ska orsaka störningar till dess 

omgivning, som t.ex. frekvensomvandlarens nät, motoranslutningar, kringliggande 

mätutrustning och datorkommunikationer.  Detta är ett vanligt problem för 

frekvensomvandlaren. För att undvika EMC-problem bör alla steg i listan nedan följas 

vid installation (Stadt, 2004). 

 Undvika störkänsliga apparater i närheten till den tänkta platsen för 

frekvensomvandlaren. 

 Skapa utrymme från motorn till frekvensomvandlarens nätsida avskärmat från 

elektromagnetiska fält. 

 Använda sig av en högspänningstålig motorkabel med trefasledare och skärm vid 

installation av frekvensomvandlare.  

 Rätt avstånd från motorkabel till nätkablar (minst 30 cm) och signalkablar (minst 

50 cm).  

 Motorkablar ska jordas med 360 graders jordning. Även signalkablar mellan 

frekvensomvandlare och övriga apparater ska jordas 360 grader i bägge ändarna, 

samt jordning av kabelstegar. 

 Eftersträva så stora kontaktytor som möjligt, metallytor ska inte vara målade. 

 Undvik att mata frekvensomvandlare via jordfelsbrytaren. 

 Kontrollera anläggningens allmänna funktion med avseende på störningar efter 

installation av frekvensomvandlaren. 

3.3 Livscykelanalys 

Går man bakåt i tiden har pumpar setts som kortsiktiga investeringar med ganska kort 

ekonomisk livslängd, vilket har lett till att fokus varit inriktat på att hålla 

investeringskostnaderna låga. Med modernare tillverkningstekniker kan man idag räkna 

med att den ekonomiska medellivslängden för en pump nu är ca 10 år.  

Livscykelkostnad är utrustningens totalkostnad under hela dess livslängd och inkluderar 

även drift och underhållskostnader.  
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Livscykelkostnaden beräknas enligt följande formler: 

 

Formel 7. Total livscykelkostnad. 

                                          

 

Formel 8. Livscykelkostnad för energi. 

                                             

 

Formel 9. Livscykelkostnad för underhåll. 

                                                       

 

Nusummefaktorn kan beräknas med nedan följande ekvation: 

 

Formel 10. Nusummefaktor. 

              (  (    )     ) 

 

                                      

                          

Nusummefaktorn kan även avläsas ur tabellen nedan: 

 

Figur 32. Nusummefaktor (Energimyndigheten, 2006). 
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Payback-tiden kan beräknas med och utan kalkylränta. Payback-tiden utan kalkylränta 

kan beräknas enligt: 

 
Formel 11. Payback-tid utan kalkylränta. 

                                           

 

Payback-tiden med kalkylränta beräknas enligt: 

 

Formel 12. Payback-tid med kalkylränta. 
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3.4 Affinitetslagarna 

En centrifugalpumps prestanda vid ändrat varvtal eller ändrad pumphjulsdiameter kan 

beräknas med hjälp av de s.k. affinitetslagarna. För att göra dessa beräkningar måste 

prestandan vid ett visst varvtal eller en viss pumphjulsdiameter vara känd. När man 

använder sig av affinitetslagarna för pumpberäkningar finns det alltså två utgångspunkter: 

konstant varvtal eller konstant pumphjulsdiameter. Affinitetslagarna säger att (Creamer & 

Steele, 2012): 

 Flödet är proportionellt mot varvtalet 

 Tryckhöjden är proportionell mot varvtalet i kvadrat 

 Effekten är proportionell mot varvtalet i kubik 

De tre affinitetslagarna vid konstant pumphjulsdiameter är: 

 

Formel 13. Affinitetslagarna vid konstant pumphjulsdiameter. 

  

  
 

  

  
  

  

  
 

  
 

  
   

  

  
 

  
 

  
    

De tre affinitetslagarna vid konstant varvtal: 

 

Formel 14. Affinitetslagarna vid konstant varvtal (Pumpportalen, 2011). 

  

  
 

  

  
  

  

  
 

  
 

  
   

  

  
 

  
 

  
    

 

               

                

                

             

                        

 

 

 

 



45 

 

4 Resultat och analys 

Nedan följer resultatet på de sex utvalda pumpenheterna. Fyra av sex pumpar uppfyller 

kravet på en godkänd payback-tid. Två av pumparna (384.411 och 384.424) överstiger 

gränsen för payback-tiden på tre år och kommer därför inte tas med i den totala 

besparingen.  

Tabell 1. Effekt, besparing och payback-tid för de sex pumparna. 

Pumpnummer 384.411 384.459 384.412 384.424 384.449 384.451 

Motoreffekt [kW] 30 200 110 30 30 55 

Besparing [kWh/år] 35 800 664 500 285 900 39 800 72 000 149 100 

Besparing [SEK/år] 14 500 321 300 136 500 16 700 32 300 69 800 

Besparing LCC [SEK] 37 100 2 013 000 789 100 52 800 163 300 390 100 

Payback-tid [år] 5,6 0,9 1,4 4,7 2,3 1,6 
 

Ett stapeldiagram över de enskilda pumparna visas nedan i Diagram 1. Den gröna delen 

är den årliga kostnadsbesparingen vid införandet av varvtalsstyrning. De blå staplarna 

visar det nya effektbehovet för respektive pump. Vi ser att den största 

besparingspotentialen ligger hos pumparna med hög effekt och att installation av 

varvtalsstyrning till de minsta pumparna inte alltid är tillräckligt lönsamt.  

 

Diagram 1. Stapeldiagram för den ekonomiska besparingspotentialen till de sex pumparna. 
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Den årliga kostnadsbesparingen på de fyra av sex pumpenheterna med godkända 

payback-tider vid införande av varvtalsstyrning är 560 000 kr. Med en ekonomisk 

livslängd på 10 år och en kalkylränta på 6,8 % ger detta en livscykelbesparing på 

3 355 000 kr. Om elpriset ökar med 5 % varje år fås efter 10 år en 

driftskostnadsbesparing på 714 000 kr och en livscykelbesparing på 4 282 000 kr. 

Tabell 2. Total besparing under ett år och livscykel. 

Total besparing Fast elpris År 10 (5 % ökande elpris/år) 

Energi [kWh/år] 1 172 000 1 172 000 

Driftskostnad [SEK/år] 560 000 714 000 

Livscykel [SEK] 3 355 000 4 282 000 

4.1 Besparing för olika typer och fall 

Mängden procentuell besparing varierar beroende på vilken besparingstyp som jämförs. I 

Tabell 3 jämförs tre olika besparingstyper: årlig energibesparing, årlig kostnadsbesparing 

och total LCC-besparing. Energibesparingen är den som blir högst i procent då varken 

underhåll eller kalkylränta ingår. Vid den årliga kostnadsbesparingen är 

underhållskostnaden medräknad. Eftersom denna är dyrare för varvtalsstyrning sjunker 

den procentuella besparingen i jämförelse med energibesparingen. Vid 

livscykelbesparingen är både underhållskostnader och kalkylränta medräknad, därmed får 

den lägst procentuell besparing av de tre besparingstyperna.  

Även om fallet för alla sex pumpar inte är godkänt p.g.a. kravet på payback-tiden 

kan det vara intressant att jämföra vad besparingen blir för detta fall också. Tabellen 

nedan visar att en lägre besparing fås för de tre besparingstyperna då alla sex pumpar har 

analyserats. Detta beror på att de två pumparna som gav den minsta lönsamheten drar ner 

på medelvärdet av den procentuella besparingen (men den totala energibesparingen blir 

dock större när alla sex pumpar räknas med).  

Tabell 3. Procentuell besparing vid olika besparingstyper. I driftskostnaden är 

underhållskostnaden inkluderad. LCC-besparingen beror på underhållskostnaden och 

kalkylräntan.  

Besparingstyp 6 pumpar 4 pumpar 

Energi/år 59,1 % 64,2 % 

Driftskostnad/år 55,8 % 61,5 % 

LCC 45,8 % 52,0 % 
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4.2 Resultat för enskilda pumpar 

För alla resultat som presenteras nedan har ett elpris på 48,8 öre/kWh, en ekonomisk 

livslängd på 10 år och en kalkylränta på 6,8 % använts. I tabellerna 4-9 har kostnaderna 

för de sex utvalda pumparna jämförts både med och utan varvtalsstyrning. En payback-tid 

på 2-3 år räknas som godkänt. 

Tabell 4. Resultat av pump 384.411. 

384.411, 30 kW Utan varvtalsstyrning Med varvtalsstyrning 

Energianvändning [kWh/år] 135 300 99 500 

Energikostnad [SEK/år] 66 000 48 500 

Underhållskostnad [SEK/år] 5 000 8 000 

Total driftskostnad [SEK/år] 71 000 56 500 

Investeringskostnad [SEK] 0 65 500 

LCC [SEK] 503 500 466 300 

Besparing energi [kWh/år]   35 800 

Besparing [SEK/år]   14 500 

Besparing LCC [SEK] 
 

37 100 

Payback-tid [år] 
 

5,6 
 

Pump 384.411 är en relativt liten pump (se Tabell 4). Priset för frekvensomvandlaren blir 

således inte så högt (65 500 kr), men den årliga besparingen på 14 500 kr räcker inte till 

en godkänd payback-tid då den överstiger 3 år.  

Tabell 5. Resultat av pump 384.459. 

384.459, 200 kW Utan varvtalsstyrning Med varvtalsstyrning 

Energianvändning [kWh/år] 918 600 254 100 

Energikostnad [SEK/år] 448 300 124 000 

Underhållskostnad [SEK/år] 5 000 8 000 

Total driftskostnad [SEK/år] 453 300 132 000 

Investeringskostnad [SEK] 0 265 100 

LCC [SEK] 3 213 000 1 201 000 

Besparing energi [kWh/år] 
 

664 500 

Besparing/år [SEK]   321 300 

Besparing LCC [SEK] 
 

2 012 600 

Payback-tid [år] 
 

0,9 
 

Pump 384.459 som visas i Tabell 5 är en massapump och därmed den största icke-

varvtalsstyrda pumpen på Blekeri 4. Med en årlig besparing på 321 300 kr blir den höga 

investeringskostnaden på 265 100 kr återbetald på 0,9 år (10 ½ månader). Eftersom den 

årliga driftskostnaden blir så pass mycket lägre har även livscykelkostnaden minskat med 

ca 60 %. 
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Tabell 6. Resultat av pump 384.412. 

384.412, 110 kW Utan varvtalsstyrning Med varvtalsstyrning 

Energianvändning [kWh/år] 523 400 237 500 

Energikostnad [SEK/år] 255 400 115 900 

Underhållskostnad [SEK/år] 5 000 8 000 

Total driftskostnad [SEK/år] 260 400 123 900 

Investeringskostnad [SEK] 0 178 600 

LCC [SEK] 1 846 000 1 057 000 

Besparing energi [kWh/år] 
 

285 900 

Besparing/år [SEK]   136 500 

Besparing LCC [SEK] 
 

789 100 

Payback-tid [år] 
 

1,4 
 

Pump 384.412 som visas i Tabell 6 är den näst största pumpenheten av våra 6 utvalda 

pumpar. Med varvtalsstyrning kommer driftskostnaderna att halveras och därmed ge en 

besparing på 136 500 kr/år vilket ger en acceptabel payback-tid på 1,4 år (1 år och 5 

månader). 

Tabell 7. Resultat av pump 384.424. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pump 384.424 är en av de minsta pumparna (se Tabell 7). Denna pump ger en besparing 

på 16 700 kr/år, vilket dock inte räcker till en godkänd payback-tid då den överstiger 3 år.   

384.424, 30 kW Utan varvtalsstyrning Med varvtalsstyrning 

Energianvändning [kWh/år] 150 000 110 200 

Energikostnad [SEK/år] 73 500 53 800 

Underhållskostnad [SEK/år] 5 000 8 000 

Total driftskostnad [SEK/år] 78 500 61 800 

Investeringskostnad [SEK] 0 65 500 

LCC [SEK] 556 200 503 400 

Besparing energi [kWh/år] 
 

39 800 

Besparing/år [SEK]   16 700 

Besparing LCC [SEK] 
 

52 800 

Payback-tid [år] 
 

4,7 
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Tabell 8. Resultat av pump 384.449. 

384.449, 30 kW Utan varvtalsstyrning Med varvtalsstyrning 

Energianvändning [kWh/år] 138 900 66 900 

Energikostnad [SEK/år] 67 800 32 500 

Underhållskostnad [SEK/år] 5 000 8 000 

Total driftskostnad [SEK/år] 72 800 40 500 

Investeringskostnad [SEK] 0 65 500 

LCC [SEK] 515 900 352 600 

Besparing energi [kWh/år] 
 

72 000 

Besparing/år [SEK]   32 300 

Besparing LCC [SEK] 
 

163 300 

Payback-tid [år] 
 

2,3 
 

Pump 384.449 som visas i Tabell 8 är den tredje 30 kW-pumpen. Denna pump har 

faktiskt en godkänd payback-tid (2-3 år) trots sin relativt låga effekt. Detta beror på att 

effekt- och flödesbehovet följer produktionsnivån bättre vid höga produktioner vilket gör 

att varvtalet kan sänkas redan vid 86 % produktion, till skillnad från de övriga 30 kW-

pumparna där varvtalet kan sänkas vid ca 75 % produktion. 

Tabell 9. Resultat av pump 384.451. 

384.451, 55 kW Utan varvtalsstyrning Med varvtalsstyrning 

Energianvändning [kWh/år] 243 600 94 500 

Energikostnad [SEK/år] 118 900 46 100 

Underhållskostnad [SEK/år] 5 000 8 000 

Total driftskostnad [SEK/år] 123 900 54 100 

Investeringskostnad [SEK] 0 104 300 

LCC [SEK] 878 000 487 900 

Besparing energi [kWh/år] 
 

149 100 

Besparing/år [SEK]   69 800 

Besparing LCC [SEK] 
 

390 100 

Payback-tid [år] 
 

1,6 
 

Pump 384.451 har en medelhög effekt på 55 kW (se Tabell 9). Driftskostnaden minskas 

med mer än häften vid införande av varvtalsstyrning. Detta ger en besparing på 69 800 

kr/år och en payback-tid på 1,6 år (1 år och 7 månader).  
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4.3 Payback-tid & motoreffekt 

Payback-tiden varierar beroende på hur hög pumpens motoreffekt är. Högre effekt 

medför kortare payback-tid (se Diagram 2). För att få ut en ungefärlig gräns för effekten 

så att payback-tiden blir godkänd, och därmed få en lönsam investering, illustreras 

motoreffekten och payback-tiden i ett punktdiagram nedan. Man kan konstatera att 

payback-tiden för de 6 undersökta pumparna ökar drastiskt vid motoreffekter under 50 

kW. 

 

Diagram 2. Punktdiagram över pumparnas motoreffekt och payback-tid.  

 

  



51 

 

4.4 Energibesparing vid olika produktionsnivåer 

Vid införande av varvtalreglering varierar energibesparingen beroende på vid vilken 

produktionsnivå anläggningen körs. Tabellen nedan visar att den största 

energibesparingen sker vid de lägsta produktionsnivåerna. Vid 56 % produktionsnivå 

ligger besparingspotentialen mellan 50-95 %. Vid full produktion blir det således ingen 

besparing, men redan vid 86 % produktionsnivå kan en besparing göras på de större 

pumparna.  

Tabell 10. Procentuell energibesparing för respektive pump vid olika produktionsnivåer.  

Pumpnr. 384.411 384.459 384.412 384.424 384.449 384.451 

 Besparing vid 100 % produktion 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

 Besparing vid 86 % produktion 0 % 70,7 % 34,5 % 0 % 33,8 % 43,2 % 

 Besparing vid 83 % produktion 0 % 85,6 % 61,6 % 0 % 33,8 % 70,5 % 

 Besparing vid 75 % produktion 48 % 85,6 % 61,6 % 50,1 % 70,6 % 78,6 % 

 Besparing vid 67 % produktion 48 % 94,6 % 80,6 % 50,1 % 80,4 % 83,4 % 

 Besparing vid 61 % produktion 48 % 94,6 % 80,6 % 50,1 % 80,4 % 83,4 % 

 Besparing vid 56 % produktion 70,4 % 94,6 % 80,6 % 50,1 % 80,4 % 83,4 % 
 

4.4.1 Produktionstimmar 

Produktionstimmarna varierar över året. Största delen av året körs Blekeri 4 kring 75 % 

av den maximala produktionsnivån (se Diagram 3). Totalt är det 7421 

produktionstimmar, vilket innebär att 1339 timmar går bort till planerade och ofrivilliga 

stopp i produktionen. 

 

Diagram 3. Fördelning av produktionstimmar över ett år.  
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5 Diskussion 

De fyra pumparna som uppvisar tillräckligt bra resultat för att vara godkända enligt kravet 

på payback-tiden ger en årlig besparing på 560 000 kr vilket i sin tur ger en 

livscykelbesparing på 3 355 kkr. Vid analys av produktionsnivåer ser vi att den stora 

besparingen ligger vid de låga produktionsnivåerna, faktum är att då Blekeri 4 körs med 

maxproduktion så lönar sig inte varvtalsstyrning alls (se avsnitt 1.2.4).  

Application of variable speed drive (VSD) in electrical motors energy savings 

(Saidur, Mekhilef, Ali, Safari, & Mohammed, 2011) hävdar att man vid införande av 

varvtalsstyrda motorer för drift av pumpar kan göra energibesparingar på 30-60%. 

Resultatet vid Blekeri 4 för året vi har studerat gav en total energibesparing 59,1 % för de 

sex pumparna, vilket är ett resultat som ligger i toppen av vad denna artikel säger är 

möjligt. Studeras de fyra godkända pumparna fås en energibesparing på 64,2 % som då 

överstiger den kända artikelns resultat med 4,2 procentenheter. Detta kan bero på 

osäkerheter i vår mätutrustning samt osäkerheter vid avläsning av pumpkurvor och 

trendade produktionsnivåer. En annan bidragande faktor kan vara att hänsyn har tagits till 

payback-tiden . Bortser vi från denna så hamnar vi inom ramarna för vad den 

vetenskapliga artikeln anser vara godkänt.  

A Scandinavian chemical wood-pulp mill. Part 1 (Klugman, Karlsson, & 

Moshfegh, 2007) hävdar att införande av varvtalsstyrning på Skutskärs Brukär lönsamt 

för motorer större än 50 kW. Detta stämmer överens med vår analys av payback-tid i 

förhållande till motoreffekt. De hävdar dock att detta endast kan ge en energibesparing på 

upp till 30 %.  

Estimation of pump operational state with model-based methods (Ahonen, 

Tamminen, Ahola, Viholainen, Aranto, & Kestilä, 2010) hävdar att vid stora ändringar av 

varvtalet så ger inte affinitetslagarna helt exakta värden på den nya effektförbrukningen 

efter installerad varvtalsstyrning. 

Eftersom besparingen baseras på hur produktionen varierar under årets gång 

innebär detta att den årliga besparingen kan variera beroende på hur produktionen har 

gått. Vid sammanställningen av årets produktionstimmar har vi endast kunnat utgå från 6 

kända produktionsnivåer. För mer exakta värden på hur elanvändningen ser ut vid de 

olika produktionsnivåerna bör de elektriska mätningarna göras under en längre period för 

att erhålla mer exakta värden för respektive produktionsnivå. 

En viktig faktor vid installation av varvtalsstyrda pumpar är att när varvtalet 

sjunker så kommer även tryckhöjden för pumpen att minska med varvtalet i kvadrat. Då 

vi saknar information på det erforderliga trycket som behövs för att pumpen ska kunna 
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fylla sin funktion har ett antagande gjorts att tryckhöjden är tillräckligt då andra 

varvtalsstyrda pumpar finns installerade på anläggningen. Om det skulle bli aktuellt att 

installera varvtalsstyrning för motorer till pumparna så måste detta ses över innan en 

investering kan ske.  

Vid avsaknad av mätutrustning för flöden till respektive pump har flödet som våra 

beräkningar baserats på tagits från pumpkurvor. Dessa flöden bör noggrant mätas för att 

erhålla korrekta värden för beräkningar om en installation ska ske, detsamma gäller för 

tryckhöjden.  

Investeringskostnaden för frekvensomvandlare bör vara aktuella för dagsläget för 

en beräkning av livscykelkostnader, årliga driftskostnader samt payback-tid då våra 

beräkningar är baserat på en prislista från 2006. 
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6 Slutsats 

Vid införande av varvtalsstyrning till fyra pumpar på Blekeri 4 kan en årlig 

elkostnadsbesparing på 560 000 kr och en LCC-besparing på 3 355 000 kr göras. 

Varvtalsstyrning lämpar sig bäst på pumpar med en motoreffekt högre än 50 kW.  

För vidare utredning och för mer exakta uträkningar bör man göra verkliga flödes- och 

tryckhöjdsmätningar för de olika pumparna.  De elektriska mätningarna bör ske under en 

längre period än en vecka för att få mer exakta värden på motorernas elanvändning vid de 

olika produktionsnivåerna. Ekonomiska livslängder och underhållskostnader för pumpar 

bör undersökas noggrannare istället för att använda schablonvärden. Aktuella priser för 

frekvensomvandlare samt variationer av elpris och kalkylräntor bör också kollas upp 

noggrannare för att få en mer exakt livscykelkostnad.  
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8  Bilagor  
8.1 Processdata 



 

 

Plats nr. 384.459 384.476 384.461 384.463 384.411 384.412 384.419 384.424 384.444

Media Björk/Barr Vatten

Varvtalsstyrning Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja

Temperatur [C] 60-90 50 90 90 90 90 90 90 90

Täthet [kg/m3] 1000

Volymflöde max [m3/h] 385,2 100,8 266,4 201,6 75,6 471,6 799,2 81 799,2

Volymflöde max [l/s] 107 28 74 56 21 131 222 22,5 222

Volymflöde min [l/s] 107 28 36 28 21 131 111 22,5 111

Uppfordningshöjd max [m] 75 70 52 43 61 50 38 66 28

Uppfordningshöjd min [m] 75 70 20 18 61 50 30 66 20

Pumpeffekt max [kW] 165 27 50,7 21 82,9 107 23 75,7

Pumpeffekt min [kW] 165 27 10,7 21 82,9 57,7 23 35,4

Motoreffekt [kW] 200 37 75 45 30 110 132 30 110

Rotationshastighet max [rpm] 1500 2970 2200 1950 2950 1480 1420 2950 1250

Rotationshastighet min [rpm] 1500 2970 1350 1250 2950 1480 1200 2950 1000

Nyttoeffekt max [%] 71 76 72 66 78 78 67 81,5

Nyttoeffekt min [%] 71 70 61 66 78 57 67 63

Pumpeffektbehov max [kW] 50 34 19 82 106 21 75

Pumpeffektbehov min [kW] 10 8 19 82 57 21 35

NPSH req [m] 3,1 3 5,5 2,8 3,9 3,7 3

Tätningseffekt max [kW] 0,7 2 0,9 1 2 0,7

Tätningseffekt min [kW] 0,7 2 0,9 0,7 2 0,4

Konsistens max [%] 5 5

Konsistens min [%] 3 3

Ställverksrum 801 801 801-f2 803 801 801 801-f2 802 803-f

Effekt Frekvensomvandlare 346,4101615 64,08588 129,9038 77,94229 51,96152 190,5256 228,6307 51,96152 190,5256

Pumphjulsdiameter [mm] 490/520 235 272 272 220 390 390 225 390  



 

Plats nr. 384.449 384.450 384.451 384.474 384.475 384.404 384.422 384.432 384.425 384.415

Media Hetvatten Varmvatten MC MC MC

Varvtalsstyrning Nej Ja Nej Ja Ja

Temperatur [C] 98 98 98 120 80

Täthet [kg/m3] 1000 1000

Volymflöde max [m3/h] 81 874,8 144 374,4 299,88

Volymflöde max [l/s] 22,5 243 40 104 83,3

Volymflöde min [l/s] 22,5 121 40 104 83,3

Uppfordningshöjd max [m] 66 33 75 55 25

Uppfordningshöjd min [m] 66 25 75 55 25

Pumpeffekt max [kW] 23 94,7 43 74 25,5 90 60 40 50 16

Pumpeffekt min [kW] 23 46,5 43 74 25,5

Motoreffekt [kW] 30 110 55 90 30 205

Rotationshastighet max [rpm] 2950 1340 2950 1950 1600

Rotationshastighet min [rpm] 2950 1110 2950 1950 1600

Nyttoeffekt max [%] 67 84 73 76 80

Nyttoeffekt min [%] 67 65 73 76 80

Pumpeffektbehov max [kW] 21 94 41

Pumpeffektbehov min [kW] 21 46 41

NPSH req [m] 3,7 3,6 5

Tätningseffekt max [kW] 2 0,7 2

Tätningseffekt min [kW] 2 0,5 2

Konsistens max [%]

Konsistens min [%]

Ställverksrum 803 803 803 801-f1 801-f1 801-f2 802 802 802 801

Effekt Frekvensomvandlare 51,96152 190,5256 95,26279 155,88457 51,9615242 355,0704 0 0 0 0

Pumphjulsdiameter [mm] 225 390 255 330 272



 

 

8.2 Elektriska mätningar 



 

 

Blekeri 4

384.411

Mätintervall: 1 minut
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384.411 Filtratpump 2216 kWh Maxeffekt 19.8 kW Medeleffekt 13.2 kW



 

 

Blekeri 4

384.459

Mätintervall: 1 minut
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MPC-pump Energiflöde under mätperioden 15075 kWh Maxeffekt 140 kW Medeleffekt 90 kW



 

 

Blekeri 4

384.412

Mätintervall: 1 minut
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Lutpump Energiflöde under mätperioden 9577 kWh Maxeffekt 85 kW Medeleffekt 57 kW



 

 

 

Blekeri 4

384.424

Mätintervall: 1 minut
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Filtratpump Energiflöde under mätperioden 2866 kWh Maxeffekt 22 kW Medeleffekt 17.1 kW



 

 

Blekeri 4
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Mätintervall: 1 minut
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Filtratpump Energiflöde under mätperioden 2617 kWh Maxeffekt 19.8 kW Medeleffekt 15.6 kW



 

 

 

Blekeri 4
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Mätintervall: 1 minut
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Spädningspump Energiflöde under mätperioden 4173 kWh Maxeffekt 36 kW Medeleffekt 25 kW



 

8.3 Loggade trender 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

8.4 Produktionstimmar 



 

 

Prod. nivå Månad Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul TOTALT

t/h % h h h h h h h h h h h h h Produktion Sammanställning

36 1 0 36 12 24 0 24 20 20 136 36 ton/h 846

35 0,97222222 0 24 12 12 0 16 20 8 24 116 (35 ton/h)

34 0,94444444 36 36 12 24 24 36 52 120 58 196 594 (34 ton/h)

33 0,91666667 24 36 24 36 24 4 15 64 20 22 269 (33 ton/h)

32 0,88888889 168 84 36 24 72 8 20 92 46 19 44 60 673 (32 ton/h)

31 0,86111111 60 36 36 36 132 11 4 61 4 380 31 ton/h 1322

30 0,83333333 60 48 36 24 132 8 42 56 109 32 128 55 730 30 ton/h 1010

29 0,80555556 0 60 48 36 108 8 12 8 280 (29 ton/h)

28 0,77777778 60 48 72 48 120 60 78 66 44 24 103 24 747 (28 ton/h)

27 0,75 0 12 12 72 48 29 4 4 68 38 20 35 342 27 ton/h 1501

26 0,72222222 60 36 48 36 24 52 28 52 30 8 8 30 412 (26 ton/h)

25 0,69444444 48 60 60 60 12 45 103 83 51 56 32 40 650 (25 ton/h)

24 0,66666667 36 24 72 48 0 8 64 14 32 28 32 33 391 24 ton/h 1231,5

23 0,63888889 12 36 12 120 12 38 2 20 48 65 4 12 381 (23 ton/h)

22 0,61111111 84 24 48 36 0 142 99 133 31 143 35 90 865 22 ton/h 1117,5

21 0,58333333 48 12 48 12 0 4 124 (21 ton/h)

20 0,55555556 0 24 24 0 12 16 35 81 32 41 66 331 20 ton/h 393

totalt 696 636 612 648 720 441 570 725 643 445 632 653 7421 7421  



 

 

 



 

 

 

 
 



 

 
  



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

8.5 Beräkningar 



 

384.411

Produktion [t/h] Produktion [%] Effekt [kW] Flöde [l/s] Tryckhöjd [mvp] Varvtal [RPM] Ny effekt [kW] Ny tryckhöjd

36 100 20 21 63 2950 20 63

31 86,11111111 20 21 63 2950 20 63

30 83,33333333 20 21 63 2950 20 63

27 75 17 16 65 2247,619048 8,845697009 36,57142857

24 66,66666667 17 16 65 2247,619048 8,845697009 36,57142857

22 61,11111111 17 16 65 2247,619048 8,845697009 36,57142857

20 55,55555556 16 13 65 1826,190476 4,74462801 24,14285714

384.459

Produktion [t/h] Produktion [%] Effekt [kW] Flöde [l/s] Tryckhöjd [mvp] Varvtal [RPM] Ny effekt [kW] Ny tryckhöjd

36 100 170 107 85 1500 170 85

31 86,11111111 130 65 85 911,2149533 38,10988675 31,36736833

30 83,33333333 120 50 85 700,9345794 17,34632988 18,56057298

27 75 120 50 85 700,9345794 17,34632988 18,56057298

24 66,66666667 110 35 85 490,6542056 5,94979115 9,094680758

22 61,11111111 110 35 85 490,6542056 5,94979115 9,094680758

20 55,55555556 110 35 85 490,6542056 5,94979115 9,094680758

384.412

Produktion [t/h] Produktion [%] Effekt [kW] Flöde [l/s] Tryckhöjd [mvp] Varvtal [RPM] Ny effekt [kW] Ny tryckhöjd

36 100 83 131 51 1480 83 51

31 86,11111111 75 110 51 1242,748092 49,14080435 35,95944292

30 83,33333333 70 90 52 1016,793893 26,91483574 24,07202377

27 75 70 90 52 1016,793893 26,91483574 24,07202377

24 66,66666667 65 70 52 790,8396947 12,66363328 14,56208846

22 61,11111111 65 70 52 790,8396947 12,66363328 14,56208846

20 55,55555556 65 70 52 790,8396947 12,66363328 14,56208846  



 

 

384.424

Produktion [t/h] Produktion [%]Effekt [kW] Flöde [l/s] Tryckhöjd [mvp] Varvtal [RPM] Ny effekt [kW]Ny tryckhöjd

36 100 22 22,5 65 2950 22 65

31 86,1111111 22 22,5 65 2950 22 65

30 83,3333333 22 22,5 65 2950 22 65

27 75 19 17 67 2228,888889 9,489032 37,10617284

24 66,6666667 19 17 67 2228,888889 9,489032 37,10617284

22 61,1111111 19 17 67 2228,888889 9,489032 37,10617284

20 55,5555556 19 17 67 2228,888889 9,489032 37,10617284

384.449

Produktion [t/h] Produktion [%]Effekt [kW] Flöde [l/s] Tryckhöjd [mvp] Varvtal [RPM] Ny effekt [kW]Ny tryckhöjd

36 100 22 22,5 67 2950 22 67

31 86,1111111 20 19 67 2491,111111 13,24756 47,77679012

30 83,3333333 20 19 67 2491,111111 13,24756 47,77679012

27 75 18 14 69 1835,555556 5,299797 25,93975309

24 66,6666667 17 12 70 1573,333333 3,337481 19,05777778

22 61,1111111 17 12 70 1573,333333 3,337481 19,05777778

20 55,5555556 17 12 70 1573,333333 3,337481 19,05777778

384.451

Produktion [t/h] Produktion [%]Effekt [kW] Flöde [l/s] Tryckhöjd [mvp] Varvtal [RPM] Ny effekt [kW]Ny tryckhöjd

36 100 40 40 83 2950 40 83

31 86,1111111 36 32 83 2360 20,48 53,12

30 83,3333333 33 25 87 1843,75 9,765625 32,421875

27 75 31 22 89 1622,5 6,655 25,1075

24 66,6666667 30 20 90 1475 5 20,75

22 61,1111111 30 20 90 1475 5 20,75

20 55,5555556 30 20 90 1475 5 20,75  



 

384.411 UTAN VARVTALSSTYRNING

Produktionnivå 100% 86% 83% 75% 67% 61% 56% Totalt

Produktionstimmar 846 1322 1010 1501 1231,5 1117,5 393 7421 h

kWh utan 16920 26440 20200 25517 20935,5 18997,5 6288 135298 kWh

Elkostnad/år 8256,96 12902,72 9857,6 12452,3 10216,52 9270,78 3068,544 66025,42 SEK

Underhåll/år 5000 SEK

Elpris SEK/kWh 0,488 SEK

Total driftskostnad/år 71025,42 SEK

Investeringskostnad 0 SEK

Nusummefaktor 7,088977

LCC tot 503497,6 SEK

384.411 MED VARVTALSSTYRNING

Produktionnivå 100% 86% 83% 75% 67% 61% 56% Totalt

Produktionstimmar 846 1322 1010 1501 1231,5 1117,5 393 7421 h

kWh med 16920 26440 20200 13277,39 10893,48 9885,066 1864,639 99480,57 kWh

Elkostnad/år 8256,96 12902,72 9857,6 6479,367 5316,016 4823,912 909,9437 48546,52 SEK

Underhåll/år 8000 SEK

Elpris SEK/kWh 0,488 SEK

Total driftskostnad/år 56546,52 SEK

Investeringskostnad 65496 SEK

Nusummefaktor 7,088977

LCC tot 466353 SEK

Besparing/år 14478,9047 SEK

Besparing LCC 37144,6222 SEK

Payback-tid 4,52354658 år

Payback kalk 5,58756296 år

Besparing energi 35817,4277 kWh  



 

 

384.459 UTAN VARVTALSSTYRNING

Produktionnivå 100% 86% 83% 75% 67% 61% 56% Totalt

Produktionstimmar 846 1322 1010 1501 1231,5 1117,5 393 7421 h

kWh utan 143820 171860 121200 180120 135465 122925 43230 918620 kWh

Elkostnad/år 70184,16 83867,68 59145,6 87898,56 66106,92 59987,4 21096,24 448286,6 SEK

Underhåll/år 5000 SEK

Elpris SEK/kWh 0,488 SEK

Total driftskostnad/år 453286,6 SEK

Investeringskostnad 0 SEK

Nusummefaktor 7,088977

LCC tot 3213338 SEK

384.459 MED VARVTALSSTYRNING

Produktionnivå 100% 86% 83% 75% 67% 61% 56% Totalt

Produktionstimmar 846 1322 1010 1501 1231,5 1117,5 393 7421 h

kWh med 143820 50381,27 17519,79 26036,84 7327,168 6648,892 2338,268 254072,2 kWh

Elkostnad/år 70184,16 24586,06 8549,659 12705,98 3575,658 3244,659 1141,075 123987,2 SEK

Underhåll/år 8000 SEK

Elpris SEK/kWh 0,488 SEK

Total driftskostnad/år 131987,2 SEK

Investeringskostnad 265105 SEK

Nusummefaktor 7,088977

LCC tot 1200760 SEK

Besparing/år 321299,311 SEK

Besparing LCC 2012578,42 SEK

Payback-tid 0,82510292 år

Payback kalk 0,87770859 år

Besparing energi 664547,768 kWh  



 

384.412 UTAN VARVTALSSTYRNING

Produktionnivå 100% 86% 83% 75% 67% 61% 56% Totalt

Produktionstimmar 846 1322 1010 1501 1231,5 1117,5 393 7421 h

kWh utan 70218 99150 70700 105070 80047,5 72637,5 25545 523368 kWh

Elkostnad/år 34266,384 48385,2 34501,6 51274,16 39063,18 35447,1 12465,96 255403,6 SEK

Underhåll/år 5000 SEK

Elpris SEK/kWh 0,488 SEK

Total driftskostnad/år 260403,6 SEK

Investeringskostnad 0 SEK

Nusummefaktor 7,088977

LCC tot 1845995 SEK

384.412 MED VARVTALSSTYRNING

Produktionnivå 100% 86% 83% 75% 67% 61% 56% Totalt

Produktionstimmar 846 1322 1010 1501 1231,5 1117,5 393 7421 h

kWh med 70218 64964,14 27183,98 40399,17 15595,26 14151,61 4976,808 237489 kWh

Elkostnad/år 34266,384 31702,5 13265,78 19714,79 7610,489 6905,986 2428,682 115894,6 SEK

Underhåll/år 8000 SEK

Elpris SEK/kWh 0,488 SEK

Total driftskostnad/år 123894,6 SEK

Investeringskostnad 178619 SEK

Nusummefaktor 7,088977

LCC tot 1056905 SEK

Besparing/år 136508,963 SEK

Besparing LCC 789089,893 SEK

Payback-tid 1,30847819 år

Payback kalk 1,41647371 år

Besparing energi 285879,022 kWh  



 

 

384.424 UTAN VARVTALSSTYRNING

Produktionnivå 100% 86% 83% 75% 67% 61% 56% Totalt

Produktionstimmar 846 1322 1010 1501 1231,5 1117,5 393 7421 h

kWh utan 18612 29084 22220 28519 23398,5 21232,5 7467 150533 kWh

Elkostnad/år 9082,656 14192,992 10843,36 13917,272 11418,468 10361,46 3643,896 73460,104 SEK

Underhåll/år 5000 SEK

Elpris SEK/kWh 0,488 SEK

Total driftskostnad/år 78460,104 SEK

Investeringskostnad 0 SEK

Nusummefaktor 7,08897698

LCC tot 556201,871 SEK

384.424 MED VARVTALSSTYRNING

Produktionnivå 100% 86% 83% 75% 67% 61% 56% Totalt

Produktionstimmar 846 1322 1010 1501 1231,5 1117,5 393 7421 h

kWh med 18612 29084 22220 14243,0364 11685,7424 10603,9928 3729,1894 110177,961 kWh

Elkostnad/år 9082,656 14192,992 10843,36 6950,60174 5702,64227 5174,74847 1819,84443 53766,8449 SEK

Underhåll/år 8000 SEK

Elpris SEK/kWh 0,488 SEK

Total driftskostnad/år 61766,8449 SEK

Investeringskostnad 65496 SEK

Nusummefaktor 7,08897698

LCC tot 503359,742 SEK

Besparing/år 16693,2591 SEK

Besparing LCC 52842,1294 SEK

Payback-tid 3,92349988 år

Payback kalk 4,71720143 år

Besparing energi 40355,0391 kWh  



 

384.449 UTAN VARVTALSSTYRNING

Produktionnivå 100% 86% 83% 75% 67% 61% 56% Totalt

Produktionstimmar 846 1322 1010 1501 1231,5 1117,5 393 7421 h

kWh utan 18612 26440 20200 27018 20935,5 18997,5 6681 138884 kWh

Elkostnad/år 9082,656 12902,72 9857,6 13184,784 10216,524 9270,78 3260,328 67775,392 SEK

Underhåll/år 5000 SEK

Elpris SEK/kWh 0,488 SEK

Total driftskostnad/år 72775,392 SEK

Investeringskostnad 0 SEK

Nusummefaktor 7,08897698

LCC tot 515903,078 SEK

384.449 MED VARVTALSSTYRNING

Produktionnivå 100% 86% 83% 75% 67% 61% 56% Totalt

Produktionstimmar 846 1322 1010 1501 1231,5 1117,5 393 7421 h

kWh med 18612 17513,2757 13380,0367 7954,99527 4110,10844 3729,63556 1311,63022 66611,6818 kWh

Elkostnad/år 9082,656 8546,47854 6529,45789 3882,03769 2005,73292 1820,06215 640,075548 32506,5007 SEK

Underhåll/år 8000 SEK

Elpris SEK/kWh 0,488 SEK

Total driftskostnad/år 40506,5007 SEK

Investeringskostnad 65496 SEK

Nusummefaktor 7,08897698

LCC tot 352645,651 SEK

Besparing/år 32268,8913 SEK

Besparing LCC 163257,427 SEK

Payback-tid 2,02969478 år

Payback kalk 2,25759895 år

Besparing energi 72272,3182 kWh  



 

 

384.451 UTAN VARVTALSSTYRNING

Produktionnivå 100% 86% 83% 75% 67% 61% 56% Totalt

Produktionstimmar 846 1322 1010 1501 1231,5 1117,5 393 7421 h

kWh utan 33840 47592 33330 46531 36945 33525 11790 243553 kWh

Elkostnad/år 16513,92 23224,896 16265,04 22707,128 18029,16 16360,2 5753,52 118853,864 SEK

Underhåll/år 5000 SEK

Elpris SEK/kWh 0,488 SEK

Total driftskostnad/år 123853,864 SEK

Investeringskostnad 0 SEK

Nusummefaktor 7,08897698

LCC tot 877997,191 SEK

384.451 MED VARVTALSSTYRNING

Produktionnivå 100% 86% 83% 75% 67% 61% 56% Totalt

Produktionstimmar 846 1322 1010 1501 1231,5 1117,5 393 7421 h

kWh med 33840 27074,56 9863,28125 9989,155 6157,5 5587,5 1965 94476,9963 kWh

Elkostnad/år 16513,92 13212,3853 4813,28125 4874,70764 3004,86 2726,7 958,92 46104,7742 SEK

Underhåll/år 8000 SEK

Elpris SEK/kWh 0,488 SEK

Total driftskostnad/år 54104,7742 SEK

Investeringskostnad 104333 SEK

Nusummefaktor 7,08897698

LCC tot 487880,498 SEK

Besparing/år 69749,0898 SEK

Besparing LCC 390116,692 SEK

Payback-tid 1,49583314 år

Payback kalk 1,63054285 år

Besparing energi 149076,004 kWh



 

 


