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fact that it does not change proportionally to a variable load.
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Sammanfattning
Idag fokuserar företag mer och mer på att energieffektivisera sina verksamheter då det
finns både ekonomiska och miljömässiga vinster i detta. För att minska
energiförbrukningen i samhället är det bra att börja med dess infrastruktur. För att
funktionen hos ett avloppsreningsverk ska vara god samtidigt som energikostnaderna
hålls nere är bland annat valet av rätt pumpar och blåsmaskiner för den aktuella
driftsituationen av största vikt. Att hitta balansen mellan funktion och energieffektivitet
hos en kombination av maskiner är dock ett tidskrävande arbete. Genom två fallstudier
och matematisk modellering var syftet med detta examensarbete att bestämma huruvida
det är möjligt att grovt uppskatta livscykelkostnaden hos olika kombinationer av
pumpar och blåsmaskiner i varierande driftsituationer. En sådan modell skulle hjälpa
projektören att uteslutande undersöka de kombinationer av maskiner som är mest troliga
att ha den lägsta livscykelkostnaden. Det har visats att det krävs en förmåga att mycket
noggrant kunna förutsäga verkningsgraden hos de individuella maskinerna för att det
ska vara möjligt att bestämma livscykelkostnaden så pass väl att resultatet är
användbart. Sannolikt är det dock inte möjligt att finna en modell som är tillräckligt
noggrann. Detta beror huvudsakligen på att mycket små förändringar av
verkningsgraden ger en kraftig påverkan av livscykelkostnaden samt att
verkningsgraden beror av många faktorer som är svåra att generalisera. Däribland att
verkningsgraden inte förändras proportionellt till en varierande belastning på maskinen
samtidigt som påverkan inte heller är densamma mellan olika maskinmodeller.
Projektet har däremot mynnat ut i en ekvation för det flöde en blåsmaskin behöver
generera i en given driftsituation samt ett beräkningsverktyg som underlättar
undersökandet av de ingående parametrarnas inverkan på detta flödesbehov och därmed
i förlängningen på livscykelkostnaden. Utöver detta slår rapporten fast att det i många
fall är möjligt att sänka livscykelkostnaden med hjälp av icke frekvensstyrda maskiner.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
WSP Sverige är ett konsultföretag som bland annat arbetar på uppdrag av kommuner
med projektering av pumpar och blåsmaskiner vid uppgradering av avloppsreningsverk
(ARV). Vid projektering av dessa maskiner är det ofta intressant att beräkna deras totala
livscykelkostnad (LCC). LCC består vid denna projektering av två delar:
investeringskostnad och energikostnad. Både investeringskostnad och energikostnad
påverkas av om maskinen styrs med en frekvensomvandlare eller inte.
Frekvensomvandlaren ger maskinen en lägre verkningsgrad vid höga varvtal, men ger
möjligheten att justera ineffekten efter rådande belastning. När belastningsvariationen är
låg är det alltså bättre att välja bort frekvensomvandlaren för att på så vis få en högre
verkningsgrad. Men med hög belastningsvariation krävs däremot frekvensomvandlare
för att kunna följa behovet. Det är också först när det finns en belastningsvariation som
frågetecken uppstår kring vilket alternativ som i realiteten är det mest energieffektiva.
Ju större variationen är desto större potential har effektiviseringen. Det är dock oklart
var gränsen går mellan att driftsituationen kräver en frekvensomvandlare och att
driftsituationen tillåter möjligheten att spara energi med hjälp av maskiner utan en
frekvensomvandlare.
WSP Sverige vill erbjuda sina kunder energieffektiva maskinlösningar. Det innefattar
bland annat att de besparingar i energikostnad som ett maskinalternativ ger måste väga
upp en eventuellt högre investeringskostnad. Att bedöma detta är givetvis redan möjligt
och görs redan idag men utredningsarbetet behöver tidseffektiviseras. Det vore därför
önskvärt att minska antalet maskinalternativ som ska jämföras. Företaget har i och med
detta identifierat behovet av ett lättanvänt verktyg som grovt uppskattar
storleksordningen för ett godtyckligt maskinalternativs livscykelkostnad under den
aktuella driftsituationen. Verktyget ska grunda sig på en matematisk bedömningsmodell
bestående
av
ekvationer
och
samband
rörande
pumpar/blåsmaskiner,
avloppsreningsverk och energikostnader.

Figur 1.1. Schematisk bild över Henriksdals reningsverks olika delar. (Stockholm vatten, 2012)
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1.2 Reningsverk
Avloppsreningsverk har som primär uppgift att rena spill-, dag- och dräneringsvatten
innan det släpps ut i den omgivande miljön (figur 1.1). Vattnet behöver renas från
organiskt material, näringsämnen, tungmetaller och ämnen som är giftiga för miljön och
skadliga för de marina ekosystemen. Med utgångspunkt i kurslitteratur (Svenskt Vatten,
2007) har reningen kunnat sammanfattas i följande fem steg.
1) Processen inleds med att separera papper och annat större, fast material från vattnet
genom att låta det passera ett grovrensgaller. Vanligtvis bränns eller deponeras det som
fastnat där.
2) I nästa steg, som kallas sandfånget, är flödet så lågt att sand och andra små men tunga
fraktioner har möjlighet att falla till botten. Mikroorganismer som förekommer naturligt
i avloppsvattnet har redan börjat växa och bryter ned fekalier och annat biologiskt
nedbrytbart material i vattnet. I denna process binds också kväve och fosfor av
mikroorganismerna. När mikroorganismerna växer bildar de klumpar av tjockt slam,
eller flockar, som är suspenderade i vattnet.
3) I försedimenteringen tillåts dessa mindre flockar att växa samman till större flockar.
När de blir tillräckligt tunga sjunker de till botten och därifrån skrapas de undan i
separata behållare (slamfickor).
4) Vattnet pumpas vidare från försedimenteringen till den första delen av bioreaktorn.
Där tillsätts slam från senare reningssteg för att öka nedbrytningshastigheten.
Nedbrytningsprocessen kräver en viss mängd syre, därför optimeras
nedbrytningsprocessen genom luftning av vattnet. I slutet av biosteget separeras allt
slam. Det är från detta steg som en del slam förs tillbaka till början av processen medan
övrigt slam förs via en separat avvattningsprocess vidare till rötningskammare för
biogasproduktion.
5) Slutligen tillsätts kemikalier till vattnet som får kvarvarande oönskade ämnen att
sedimentera. Det vatten som töms ur denna sista reningsprocess släpps ut i recipienten
(naturligt vattendrag).
Många typer av maskiner och mekanismer är inblandade i reningsprocessen, men detta
examensarbete kommer att fokusera på pumpar och blåsmaskiner. För att föra slam och
vatten från bassäng till bassäng på ett effektivt sätt krävs pumpar, vars konstruktion och
kapacitet är väl anpassade till uppgiften. För att hålla syrekoncentrationen i vattnet på en
optimal nivå och att på så sätt maximera nedbrytningen av organiskt material används
blåsmaskiner.
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1.3 Frågeställning
Är det möjligt att i en matematisk modell presentera sambandet mellan olika typer av
driftsituationer, maskinspecifikationer och livscykelkostnaden för de aktuella
maskinalternativen? Är det möjligt att presentera denna bedömningsmodell som ett
användbart verktyg för maskinprojektören? Hur bör verktyget utformas och vilka
parametrar används rimligen som grund för det?
För att nå svaret på dessa huvudfrågor behöver följande frågor besvaras: Hur är
fluktuationer i flödena kopplade till avloppsreningsverkets storlek? Vilka parametrar är
kopplade till livscykelkostnaden för en pump eller blåsmaskin? Blir det någonsin
ekonomiskt försvarbart för ett ARV att välja det mest energieffektiva maskinalternativet
då det också innebär en högre investering? Vilka parametrar inverkar i sådana fall på
detta? Är dataunderlaget tillräckligt omfattande för att kunna göra generaliserade
antaganden?

1.4 Mål
Målet med projektet är att effektivisera utredning och bedömning av energieffektiv
maskininvestering genom att:
o Identifiera vilka parametrar som påverkar valet av blåsmaskiner och
pumpar i två fallstudier.
o Identifiera vilka parametrar som påverkar LCC för maskininvestering.
o Konstruktion av bedömningsmodellen om det bedöms vara möjligt.
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2 Teori
2.1 Pumpar
Principen för en pump är relativt enkel. Med hjälp av en elmotordriven mekanism
tvingas en vätska att komma i rörelse med syftet att skapa ett flöde. Inom vattenrening
är pumpens uppgift att transportera avloppsvatten från våra hem till
avloppsreningsverken och mellan de olika reningsstegen inom verken. Avloppssystemet
skulle därför inte fungera utan pumpar. Det finns många olika typer av pumpar såsom
centrifugal-, deplacement-, excenterskruv- och impellerpumpar, alla med olika
användningsområden, tekniska utformningar och verkningsgrader.

2.1.1 Energiberäkning
Pumpar och blåsmaskiner arbetar i en eller flera så kallade driftpunkter, vilka utgörs av
de flödesvärden som maskinerna arbetar i. Ibland finns det i praktiken inga driftpunkter.
Maskinerna anpassar i dessa fall flödet steglöst efter rådande behov. För att ändå kunna
bestämma maskinernas erforderliga storlek uppskattas då ett antal driftpunkter utifrån
aktuell driftdata. Dessa används för att bestämma erforderlig axeleffekt som i sin tur
används dels för att hitta lämpliga maskiner, dels för att bestämma energikostnaden för
ett maskinalternativ. För att veta hur mycket energin kommer att kosta behöver först
energiförbrukningen bestämmas. För detta krävs kunskap om drifttid och effektbehov
per driftpunkt. Den så kallade hydrauliska effekten, Ph, bestäms enligt
̇

(1)

där ̇ är flöde i kubikmeter per timme, är densiteten hos den pumpade vätskan, g är
gravitationskonstanten och h är vattennivåskillnaden mellan bassängerna (se figur 2.1).
Densiteten hos den aktuella vätskan divideras med värdet för densiteten hos vatten för
att bestämma hur många meter vattenpelare (mvp) som mottrycket motsvarar. Det har
visat sig stämma i praktiken men kan också härledas från kurslitteratur (Crowe et al,
2010) i ämnet. Förluster från exempelvis friktion i rörledningarna och varierande
viskositet hos den pumpade vätskan tillkommer dock. Lämpligen räknas även dessa om
till det antal mvp vars tryck de motsvarar.

Figur 2.1. Pumpning av vatten från en lägre till högre nivå.
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Ekvation (1) beskriver endast hur stor effekt som är nödvändig för att flytta mediet. För
att erhålla det elektriska effektbehovet, som också kallas axeleffekten, ska beräkningen
kompletteras med maskinens verkningsgrad, 𝛈, enligt det följande
(2)
För att slutligen räkna ut energibehovet, eller maskinens energiförbrukning, så
multipliceras axeleffekten med drifttiden, t, vilket ger
(3)

2.2 Blåsmaskiner
Principen för en blåsmaskin är i stort densamma som för en pump men mediet som
pumpas är gas. Gasen ska trycksättas samtidigt som den ges en hastighet. Uppgiften är
att lufta vattnet i avloppssreningsverkets biosteg. Anledningen till att gasen behöver
trycksättas är att luftning av vatten kräver att luft transporteras ned till och ut genom
munstycken (dysor) på botten av en vattenfylld bassäng (se figur 2.2) vilket är möjligt
först vid övervinnande av det tryck som orsakas av vattenpelaren ovanför dysan. Utöver
det mottryck som vattnet ger upphov till finns också friktion i rörledningarna som måste
övervinnas. Ju längre ledningarna är och ju fler krökar dessa har desto mer höjer
friktionen mottrycket. Maskinen måste också klara varierande mottryck och
flödeshastigheter då tryck- och luftningsbehovet varierar med flödesbelastningen i
luftningsbassängen. Luftflödet från blåsmaskiner behöver till exempel kunna möta ett
varierande inflöde av biologiskt nedbrytbart material till luftningsbassängerna för att
kunna upprätthålla en optimal syrehalt i vattnet.

2.2.1 Biological Oxygen Demand
Syftet med reningsverkets biosteg är att organiska ämnen, som fekalier, papper och
andra lösta partiklar, ska brytas ned av mikroorganismer. Dessa ämnen benämns
sammantaget som Biological Oxygen Demand (BOD) då de mäts i den mängd syrgas
(kg O2) som krävs för fullständig biologisk nedbrytning.
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Figur 2.2. Skåre avloppsreningsverks luftningsbassänger.

2.2.2 Energiberäkning
Under fallstudierna studerades bland annat de beräkningar som i praktiken utförs i
samband med maskinprojektering. Ekvationerna i detta kapitel som är direkt kopplade
till beräknandet av erforderligt luftflöde är hämtade från, eller härledda med ledning av,
kurslitteratur (Svenskt Vatten, 2010) och interna beräkningsdokument på WSP.
Energikostnaden för syresättning av vattnet med hjälp av blåsmaskiner beräknas utifrån
rådande elpris och blåsmaskinernas energiförbrukning. För att bestämma
energiförbrukningen krävs drifttid och effektbehovet för att utföra arbetet. Den
hydrauliska effekten, Ph, bestäms enligt ekv. (1). Till skillnad från motsvarande
beräkning för pumparbete är ̇ luftflöde i kubikmeter per timme och h är antal meter
vätskepelare över dysan. Precis som vid pumparbete omvandlas allt som ökar
mottrycket till motsvarande mvp. Axeleffekten för blåsmaskinen bestäms med hjälp av
ekv. (2). Energiförbrukningen bestäms slutligen med hjälp av ekv. (3).
Beräknandet av luftflödet är den huvudsakliga beräkningsskillnaden mellan
blåsmaskiner och pumpar. Behovet av balans mellan BOD- och syrehalten ger att
̇

(4)
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De parametrar och samband som krävs för att beräkna ̇ och därmed i förlängningen
energikostnaden är
d, neddoppningsdjupet, som beskriver djupet på vilket blåsmaskinens
dysor sitter monterade.
SOF, syreöverföringskapaciteten, vilket är ett mått på hur massan syre
som kan diffunderas till omgivande vattenvolym ändras med vattendjupet.
SOR, Standard Oxygen Requirement, beskriver hur syrebehovet hade sett
ut i det aktuella fallet om standardförhållanden (gällande ex. temperatur
och tryck) skulle råda och ges av
(5)
där AOR,Actual Oxygen Requirement, är syrebehovet under rådande
förhållanden. Detta bestäms enligt
(6)
där vtot är bassängens totala volym och BODred är massan BOD som
reduceras i det aktuella reningssteget enligt
(7)
BODdim är det massflöde BOD som avloppsreningsverket är
dimensionerat för och BODut är den massa BOD som inte reduceras i det
aktuella reningssteget enligt
̇

(8)

där ̇
är det vattenflöde som beräknas passera blåsmaskinen per
tidsenhet och Antagen utgående halt BOD från reningssteget bör vara
noll om det är det sista reningssteget. Om det finns efterföljande steg kan
värdet vara högre.
Medelslamhalt är den genomsnittliga masshalten slam per volymenhet
vatten enligt
(

8

)

(9)

där slambelastningen är förhållandet mellan massan suspenderad
substans (SS) och massan BOD per tidsenhet.
För att bestämma SOR krävs också CSAT 20° som är den maximala
koncentrationen av i vattnet löst syre vid 20°C enligt
(

)

(10)

Vidare krävs α som är en korrektionsfaktor för diffusionsfilmen på
luftbubblorna och β som är en korrektionsfaktor för salthalten, vanligtvis
0,98.
CSAT T° är maximala koncentrationen av i vattnet löst syre vid
temperaturen T°C enligt
(

)

(11)

Pfield / Pmsl är en korrektionsfaktor för tryckutjämning och har i undersökta
processer kunnat sättas till 1,0.
DO, Dissolved Oxygen, är vattnets önskade syrehalt efter processen.
Slutligen behövs θT-20 som är en omräkningsfaktor från rådande
vattentemperatur till standardtemperatur och ges av
(12)

2.3 Verkningsgrad
Verkningsgraden betecknar hur effektivt ett system omvandlar energi till arbete, där
förlustfria system definierats ha en verkningsgrad på 100%. Exempelvis sänker
friktionsförluster i pumpens mekaniska delar dess verkningsgrad. I samtal med
maskinleverantörer har det visat sig att elmotorer, vilka driver pumpar och
blåsmaskiner, i allmänhet har en mycket hög verkningsgrad (>85%). Dock är de
optimerade för ett visst varvtal. Vid sänkt varvtal ökar förlusterna i motorn vilket
innebär en sänkning av verkningsgraden. Målet vid energieffektivisering av driften är
att låta maskinerna arbeta med så hög verkningsgrad som möjligt. I praktiken innebär
det att de under största möjliga del av drifttiden arbetar så nära sitt optimerade varvtal
som möjligt.
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2.4 Frekvensomvandlare
Traditionellt har elmotorer endast kunnat driva pumpar och blåsmaskiner med ett fast
varvtal. Det innebär att elmotorn hade en bestämd effektförbrukning och därmed
klarade en bestämd belastning. Belastningen utgörs i praktiken av det flöde som
maskinen genererar och det mottryck som behöver övervinnas i ledningarna vilket ses i
ekv. (1). Ett visst mottryck kräver alltså ett visst varvtal för att kunna hålla den
flödeshastighet som behövs. För att kunna hålla en viss flödeshastighet med ett fast
varvtal krävs alltså ett fast mottryck. Om mottrycket varierar så måste flödet variera
proportionellt till detta. Varierande mottryck kan exempelvis bero på att vattendjupet i
bassängen, som maskinen ska pumpa vatten eller luft till, varierar. För att möta ett
varierande flödesbehov eller mottryck har tiden som maskinen varit påslagen justerats.
Detta krävs för att maskinen ska klara av att leverera ett flöde för det maximala
mottrycket i systemet. I undantagsfall har flödet kunnat påverkas manuellt genom
användande av strypventiler. Den senare typen av flödesstyrning är dock väldigt
ineffektiv eftersom effektbehovet förblir detsamma även vid en halvering av flödet.
Verkningsgraden sjunker därmed kraftigt vid lägre flöden.
På senare tid har elmotorers varvtal kunnat styras med hjälp av frekvensomvandlare.
Dessa omvandlar steglöst frekvensen från elnätets växelspänning till lägre frekvenser
och minskar på så vis elmotorns varvtal. Detta är i de flesta fall väldigt praktiskt, för
vissa applikationer helt oumbärligt, och minskar samtidigt energibehovet vid varierande
flödesbehov. Därför anses frekvensomvandlare ge en bättre, miljövänligare och billigare
drift.
Som redan nämnts i kap 2.3 Verkningsgrad så minskar visserligen axeleffekten vid
lägre varvtal men det gör också verkningsgraden. I allmänhet anses verkningsgraden
fortfarande vara relativt god även om varvtalet sjunker till 60 % av det maximala värdet.
I praktiska försök har det också visat sig att verkningsgraden sjunker betydligt snabbare
om varvtalet sänks från 60 % till 30 % (Burt et al. 2006). Gränsen för en acceptabel
verkningsgrad är godtycklig men drift vid lägre än 40 % av max varvtal innebär
energiförluster som bedöms vara orimligt stora. Detta betyder att frekvensomvandlare
inte nödvändigtvis höjer verkningsgraden. Tvärtom kan själva användandet av
frekvensomvandlaren sänka verkningsgraden. Jämförs två maskiner som är optimerade
för samma belastning, den ena med och den andra utan frekvensomvandlare, så kommer
maskinen med frekvensomvandlare att ha ca 8 % lägre verkningsgrad i dess optimerade
driftpunkt (Burt et al. 2006). För att kunna göra en uppskattning av skillnaden i
energikostnad mellan ett frekvensstyrt maskinalternativ med känd axeleffekt och ett
maskinalternativ utan frekvensomvandlare behöver fokus läggas på förändring av
verkningsgrad. I denna rapports beräkningar används 8 % skillnad i verkningsgrad men
i praktiken bör skillnaden vara större än så. Besparingarna skulle i verkligheten vara
större då denna skillnad i verkningsgrad är beräknad utifrån en jämförelse av
maskinernas optimerade driftläge. I praktiken nås driftpunkter med nedvarvade
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maskiner. Då motorerna i och med detta jobbar med sänkt verkningsgrad skulle en
maskin utan frekvensomvandlare ha mer än 8 % högre verkningsgrad. Dessutom skulle
förändrade drifttider behöva tas i beaktande, något som sannolikt skulle minska
energikostnaden än mer.

2.4.1 Drift med fast varvtal
Som tidigare nämnts utgår beräknandet av energiförbrukningen från ekvation (1). Detta
gäller oavsett maskintyp då det hydrauliska effektbehovet, Ph, endast är relaterat till
systemets mottryck och det önskade flödet. Med hjälp av Ph och en känd axeleffekt för
ett frekvensstyrt maskinalternativ, PFS, är det möjligt att uppskatta axeleffekten i samma
driftpunkt för ett maskinalternativ med fast varvtal, PFV. Verkningsgraden för ett
frekvensstyrt maskinalternativ, ηFS, erhålls i analog med ekvation (2) genom att hänsyn
tas till PFS i varje driftpunkt enligt förhållandet
(13)
För en maskin med fast varvtal som arbetar i samma driftpunkt som den motsvarande
frekvensstyrda maskinen ska verkningsgraden, 𝛈FV, räknas upp med 8 % (Burt et al.
2006) enligt
(14)
Axeleffekten för maskinen med fast varvtal, PFV, blir därför
̇

(15)

Energiförbrukningen för den aktuella driftpunkten, EFV, för maskinen med fast varvtal
erhålls, i analog med ekvation (3), enligt
(16)

2.4.2 Drift med kombination
Då det sedan många år är standard att endast projektera maskiner med
frekvensomvandlare förbises ofta möjligheten att använda kombinationer av maskiner
med och utan frekvensomvandlare. I praktiken skulle den driftvariant fungera så att en
frekvensstyrd maskin sköter den varierande lasten medan en eller flera maskiner med
fast varvtal sköter den icke-varierande ”baslasten”. Principen visas i figur 2.3.
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Figur 2.3. Tre blåsmaskiner utan frekvensomvandlare (blå) sköter en del av arbetet med högre
verkningsgrad. En blåsmaskin med frekvensomvandlare (röd) sköter den varierande delen.

När den frekvensstyrda maskinen varvas upp till max, stängs den av och ersätts av en
maskin med fast varvtal. Vid energieffektiv drift kommer det dock alltid finnas luckor
bland möjliga flöden på grund av att den frekvensstyrda maskinen inte bör varvas ned
till mindre än 40 % av maximalt varvtal (se figur 2.4). Detta på grund av den kraftigt
minskade verkningsgraden i motorn vid lägre varvtal än så. Luckan bland möjliga
flöden avgörs alltså av den frekvensstyrda maskinens kapacitet. Kan maskinerna
matchas på ett sådant sätt att ingen driftpunkt hamnar i en lucka finns stora möjligheter
till att spara energi.

Figur 2.4. Kaesers energiprofiler för två olika maskinkombinationer.
Övre: En frekvensstyrd blåsmaskin och två icke frekvensstyrda blåsmaskiner.
Nedre: Två frekvensstyrda blåsmaskiner och en icke frekvensstyrd blåsmaskin.
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2.5 Livscykelkostnadsanalys
Utredningen av de kostnader som ingår i en maskins livscykelkostnad (LCC) kallas för
en livscykelkostnadsanalys (LCCA). Till LCC hör kostnader för investering, montering
och demontering, energi, underhåll och restvärdet för maskinen. En begränsad LCCA
kan dock utföras då detta arbete fokuserar på energieffektivisering i vilket följande
samband använts
(17)
Investeringskostnad är kostnaden för inköp av maskinerna. För att beräkna
energikostnaden under maskinens livslängd krävs fler parametrar. Kalkyltiden är den
beräknade livslängden för maskinerna. Kalkylräntan används för att kunna jämföra
betalningar som är skilda i tid. Inflationsräntan motsvarar kronans värdeminskning per
år. Energiförbrukning är den mängd energi som maskinerna förväntas förbruka.
Energipris är priset på elektriciteten som driver maskinerna. Slutligen är
energiprisökningen den uppskattade prisökningen på elektriciteten.
Vid en enkel beräkning av energikostnaderna gäller att
(18)
Men om energiprisökningen och

är skilda från noll så gäller att
(

)

(19)

Om energiprisökningen och inflationsräntan är 0 men kalkylräntan är skild från 0 gäller
att
(

)

(20)

Om energiprisökningen är 0, inflationsräntan skild från 0 men dess storlek är skild från
kalkylräntan så gäller att
(

)
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(21)

En känslighetsanalys kan också utföras där samma beräkning utförs ytterligare två
gånger med högre och lägre procentsatser.

2.6 Projektering av nya maskiner
För att kunna bestämma vilken kombination av maskiner som är mest lämpad i en viss
driftsituation behöver många parametrar specificeras. Vissa parameterar påverkas av
utrymmesbegränsningar och arbetsmiljö (ex. buller). Andra parameterar beror av
kapacitetsbehovet. Belastningen, dvs mottrycket och flödesbehovet, och dess varierande
i tiden avgör vilken kapacitet maskinen ska ha och om den ska vara utrustad med
frekvensomvandlare. Det är kapacitetsprojekteringen som studeras i detta arbete.
Av praktiska skäl används driftpunkter vid projekteringsarbete. Driftpunkter är ett antal
uppskattade snittflöden som används för att kunna uppskatta ett maskinalternativs
energiförbrukning. Driftpunkterna uppskattas av projektören utifrån flödesdata från
reningsverket. Drifttid för varje driftpunkt bestäms utifrån samma data. Dessutom har
elmotorer alltid ett visst arbetsläge där effektutbytet är optimalt. Det betyder att det är
viktigt att hitta maskiner som är optimerade så nära önskad driftpunkt som möjligt. Om
maskinen inte har frekvensomvandlare är det extra viktigt eftersom maskinen inte kan
drivas i annat än sitt optimerade läge. Men även med frekvensomvandlare så är det
viktigt på grund av de förluster som uppkommer i både frekvensomvandlare och motor
vid nedvarvning.
Vid varje givet tillfälle där maskinparken vid ett ARV inte arbetar optimalt finns ett
teoretiskt utrymme till att spara energi. En utgångspunkt är att det vid små ARV inte
brukar löna sig att byta ut exempelvis två maskiner med låg verkningsgrad mot tre
maskiner med högre verkningsgrad. Trots den högre verkningsgraden blir inte
besparingen större än investeringskostnaden. Detta beror på den förhållandevis låga
effekt som ett litet ARV kräver. Det vanligaste idag är att välja frekvensomvandlare
vilket innebär en något större investeringskostnad per maskin. Men med
frekvensomvandlare krävs i allmänhet färre maskiner vilket totalt sett ofta ändå ger en
lägre investeringskostnad. Vid större ARV ökar dock flödesnivån och därmed
effektbehovet. Av den anledningen kan det ändå vara aktuellt med energieffektivare
maskiner vid större ARV. I samtal med VA-projektör Regine Ullman vid WSP Sverige
i Karlstad har det framkommit att den frekvensstyrda maskinens lägre verkningsgrad
vid hög belastning är allmänt känd bland projektörer men att hänsyn inte tas till detta i
någon större utsträckning. Detta har bekräftats av Lars Rosén, säljare hos Kaeser
Kompressorer. Uppfattningen är enligt den sistnämnde att frekvensomvandlarens
flexibilitet och dess rykte att vara energieffektiv väger mycket tyngre.
Baserat på driftpunkterna väljs lämpliga kapaciteter på de maskiner som projekteras.
Kapaciteter, driftpunkter och mottryck (men även ex. utrymmesbegränsningar,
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lufttemperatur och maximal ljudnivå) skickas till en maskinleverantör som matchar
behovet med de maskiner som företaget kan tillhandahålla. Maskinleverantören tar
också fram en offert och räknar ut den axeleffekt som maskinkombinationen använder
vid respektive driftpunkt. Utifrån maskinernas beräknade livslängd samt deras
axeleffekt och drifttid per driftpunkt kan energikostnaden beräknas.
Investeringskostnaden erhålls från offerten. Slutligen används dessa data för att utföra
en LCCA. Figur 2.5 visualiserar hur de olika parametrarna som krävs vid utförandet av
en LCCA för en blåsmaskin hänger ihop.

Figur 2.5. Schema över kapacitetsprojekteringen och
bestämmandet av LCC för blåsmaskiner vid ARV.

Med ”dimensionerande värden” menas de krav som ett ARV har på sig. Till exempel
hur många personers avloppsvatten som ska behandlas i verket och hur stor andel av
inflödet som utgörs av industri respektive dränvatten. ”ARV mätvärden” betyder de
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värden som är inbyggda i själva reningsverket dvs bassängvolym, luftledningslängd, hur
högt över havet verket befinner sig m.m. Frekvensomriktardriften skiljer sig från övriga
parameterar genom att inte ha ett flytande värde. Vid användande ökar investeringen
medan verkningsgraden varierar med belastningen.
Maskinprojekteringens huvuddelar är alltså följande:
 Nödvändig data för att uppskatta driftpunkter och drifttider erhålls från
kommun/ARV.
 Beräknade flöden och mottryck, tillsammans med uppskattat kapacitetsbehov för
de enskilda maskinerna tillåter leverantören att ta fram investeringskostnad och
effektbehov.
 Investeringskostnad och effektbehov tillsammans med drifttider och
energikostnader
ger,
genom
en
LCCA,
livscykelkostnaden
för
maskinalternativet.
 LCCA och projektrapport med handlingsråd överlämnas slutligen till beställaren.

Vid projektering av blåsmaskiner är det inte ett vätskeflöde, utan ett luftflöde som ska
beräknas. Då luftflödesbehovet bestäms av syreförbrukningen så står det i direkt relation
till inflödet av BOD. Som presenterats i kapitel 2.2.2. är det dock också många andra
faktorer som spelar en viktig roll vid beräknandet av luftflödesbehovet för respektive
driftpunkt. Vissa varierar i tid, mellan ARV och beroende på önskad reningsgrad medan
andra fungerar mer eller mindre som konstanter.
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3 Metod
Som tidigare nämnts bestod projektet av två delar. Den första delen kunde ses som en
förstudie eller en utredning där en bedömning skulle göras huruvida det föreföll rimligt
att kunna konstruera bedömningsmodellen. Den andra delen var en utförandedel där de
mest lämpade parametrarna skulle väljas och ett sätt skulle hittas för att sammanfoga
dessa till en användbar bedömningsmodell. Det insågs tidigt att det skulle bli svårt att
göra lämpliga avgränsningar under planeringsfasen i och med att förutsättningarna för
projektet inte var färdiga innan projektets början. Ett GANTT-schema uppfördes ändå
för att, tillsammans med veckovisa sammanfattningar av arbetet, försöka dela in arbetet
i sektioner.

3.1 Litteraturstudier
Litteraturstudierna låg till grund för förståelsen av fallstudierna och gav en
kunskapsgrund som möjliggjorde nya sätt att tänka och lösa problem. Information
samlades in från internetsidor, forskningsrapporter, fack- och kurslitteratur i ämnet.
Litteraturstudierna schemalades endast under första veckan eftersom den ena fallstudien
behövde påbörjas omgående. Fortsatta litteraturstudier utfördes parallellt med det övriga
arbetet.

3.2 Fallstudier
Fallstudierna (som presenteras närmare i kapitel 4) utfördes rörande två aktuella projekt
inom WSP Sverige. Fallstudierna var mycket viktiga att genomföra för att ta del av
verkliga exempel och erfarenheter som inte går att nå genom litteraturstudier. Data från
dessa användes i utredningsarbetet.

3.3 Beräkningar
För att kunna dra slutsatser rörande maskinprojekteringens in- och utparametrar och
sambandet mellan dessa behöver resultaten av litteratur- och fallstudierna analyseras
och testas med hjälp av beräkningar. Beräkningarna har utförts med WSPs egna
beräkningsdokument som grund. Då WSPs ekvationer sammanställts av erfarna
ingenjörer och bedömts vara affärsmässigt gångbara har validiteten hos dessa inte
ifrågasatts. För att göra arbetet mer effektivt och flexibelt sammanställdes flertalet
mindre Excel-dokument i ett större, automatiserat, sådant vilket presenteras närmare i
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appendix A. Sambanden som återfinns i detta Excel-dokument utgör också grunden för
planerandet av bedömningsmodellen. Att granska sambanden mellan parametrarna mer i
detalj kunde komma att bli nödvändigt men bedömdes ligga utanför projektets
tidsramar.
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4 Underlag för bedömningsmodell och
fallstudie
Projektet inleddes med två fallstudier. Datan samlades in från totalt fyra reningsverk
och analyserades för att finna de för uppgiften väsentliga parametrarna. En
maskinleverantörskontakt skulle upprättas för att få svar på frågor som inte kunde
svaras på internt och för att tillhandahålla offerter och energiberäkningar för olika
maskinalternativ. Utgångspunkten var behovet av att finna sambandet mellan
parametrar rörande maskinmodell, flödesfluktuation, storlek på avloppsreningsverk,
energiförbrukning och LCC för maskinalternativet. Fallstudierna utfördes på två
separata projekt. Det ena i Karlstad och det andra i Stockholm.

4.1 Fallstudie: Blåsmaskiner i Karlstads kommun
Vålberg, Skåre och Molkoms ARV ligger inom Karlstads kommun. De har ett behov
av att byta ut blåsmaskinerna i biostegets luftningsbassäng. Förprojekteringen var redan
färdig. WSP Sverige hade haft möten med Karlstads kommun, upprättat en
behovsanalys och genomfört en förstudie som användes som utgångspunkt för det
följande projektet. De data som användes kom från egenutförda mätningar på plats i
respektive ARV och från mätningar som kommunen själv utfört. Dimensioneringsdata,
d.v.s. storlek och kapacitet hos respektive ARV, tillhandahölls också av kommunen.
Den första beräkningen som behöver utföras vid denna typ av projektering är
bestämmandet av luftflödesbehovet. Den mest grundläggande parametern att titta på är
inflödet av BOD. Denna data fanns inte tillgänglig. Istället användes ett standardvärde
om 0,07 kg BOD/dag. Utifrån flödesdiagrammet som erhållits från Karlstads kommun
bestämdes tre driftpunkter. Det resulterade dock i driftpunkter som enligt erfarenhet
inom företaget inte skulle stämma tillräckligt väl överens med verkligheten. Därför
skapades också en fjärde, maximal, driftpunkt utifrån hur flödet brukar se ut i liknande
ARV. Utifrån samma flödesdiagram kunde projektledaren uppskatta det antal timmar
per dag som maskinerna arbetade i vardera driftpunkten.
Då nödvändig syrehalt i biosteget som sagt är direkt beroende av tillgängligt BOD och
flödet av detta varierar under dagen måste syretillförseln kunna justeras därefter.
Driftpunkterna är bara uppskattade medelvärden för att möjliggöra jämförbara
beräkningar för axeleffekter och energiförbrukning. Det genererade luftflödet behöver
därmed justeras till lägen mellan driftpunkterna. Detta är extra påtagligt i en biologisk
process vars effektivitet är direkt beroende av rätt syrehalt i varje ögonblick. Därför
valde projektören att jämföra två kombinationer av blåsmaskiner som båda använder
frekvensstyrning (se tabell 4.1-4.3). I Vålberg och Skåre finns utrymme i lokalerna för
tre blåsmaskiner. Därmed fanns det möjlighet att ta fram både ett alternativ med två och
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ett med tre blåsmaskiner. Båda alternativen bestämdes utifrån tanken om att kunna nå så
många av driftpunkterna som möjligt utan att behöva varva ned någon maskin mer än
nödvändigt. Även om frekvensomvandlare används just för deras möjlighet att varvas
ned med små förluster så har de ett varvtalsoptimum med maximal verkningsgrad. Om
maskinen varvas ned från denna nivå tappar den i effektivitet.
Tabell 4.1. Luftflödesbehovet för de fyra driftpunkterna vid respektive ARV.
Skåre ARV
Vålberg ARV
Molkom ARV

Min [Nm3/h]
385
377
130

MedelMin [Nm3/h]
715
710
310

MedelMax [Nm3/h]
916
909
420

Max [Nm3/h]
1094
1077
510

Projektet mynnade ut i två maskinkombinationer. Som tabell 4.2 visar bestod alternativ
1 av två blåsmaskiner med olika kapacitet. Alternativ 2 bestod av tre blåsmaskiner som
alla hade samma kapacitet som den mindre blåsmaskinen i alternativ 1. Alla
blåsmaskinerna var utrustade med frekvensomvandlare.
Tabell 4.2. Vald kapacitet för respektive blåsmaskin för Skåre ARV.
Skåre ARV
Alt.1
Alt.2

Max.kap BM1 [Nm3/h]
375
375

Max.kap BM2 [Nm3/h]
700
375

Max.kap BM3 [Nm3/h]
375

Med alternativ 1 uppnås Min-flödet med den mindre blåsmaskinen
och nästintill MedelMin-flödet med den större blåsmaskinen
. Max-flödet nås med båda blåsmaskinerna på fullt varvtal
. MedelMax nås med hjälp av nedvarvning av den större maskinen
. Med alternativ 2 gäller samma sak rörande Minflödet men de övriga driftpunkterna kräver nedvarvning av en eller flera blåsmaskiner.
Tabell 4.3. Vald kapacitet för respektive blåsmaskin för Vålberg ARV.
Vålberg ARV
Alt.1
Alt.2

Max.kap BM1 [Nm3/h]
375
375

Max.kap BM2 [Nm3/h]
700
375

Max.kap BM3 [Nm3/h]
375

Skåre och Vålbergs förhållanden är så lika att identiska alternativ valdes för de båda. De
värden som räknades fram skickades till en blåsmaskinsleverantör. Svaret blev att
alternativ 1 hade lägre investeringskostnad och lägre effektbehov vid varje driftpunkt än
alternativ 2. Att effektbehovet var lägre beror förmodligen på att större elmotorer har en
högre verkningsgrad än mindre motorer och att en stor elmotor sannolikt har mindre
totala energiförluster vid en viss driftpunkt än två mindre vid samma belastning.
Molkom skilde sig från de övriga två ARV både till storlek och flöde. Dessutom hade
Molkoms ARV bara plats för två blåsmaskiner. Det resulterade i ett alternativ med två
blåsmaskiner som båda klarar maximalt flöde och ett annat alternativ med två
20

blåsmaskiner som var och en klarar 75 % av maximalt flöde (vilket anses vara en viktig
nivå att uppnå ifall en av blåsmaskinerna går sönder).
Tabell 4.4. Vald kapacitet för respektive blåsmaskin för Molkom ARV.
Molkom ARV
Alt.1
Alt.2

Max.kap BM1 [Nm3/h]
510
383

Max.kap BM2 [Nm3/h]
510
383

Alternativ 1 visade sig vara det mest energieffektiva men också det alternativ som hade
högst investeringskostnad. Dock visade LCCA att besparingarna som den högre
verkningsgraden gav med god marginal översteg skillnaden i investeringskostnad.
Fallstudien i Karlstad har gett en relativt god grundförståelse för ett ARVs olika delar
och de praktiska detaljerna rörande projektering av blåsmaskiner. I samband med
fallstudien sammanställdes de beräkningsdokument som används för flödes- och LCCberäkningar i ett dokument för automatiska beräkningar utifrån ett visst antal
grundparametrar, vilket presenteras i appendix A. Vidare stod det klart att för att det
överhuvudtaget ska vara någon idé att använda sig av blåsmaskiner med fast varvtal så
måste luftflödet ske i fasta driftpunkter. Detta gäller oavsett hur inflödet av BOD ser ut.
Som tidigare nämnts kan inte en maskin utan frekvensomvandlare finjustera flödet utan
användandet av energislösande strypventiler.

4.1.1 Investeringskostnadens betydelse
Maskinernas beräknade livslängd har förstås en avgörande inverkan på
energikostnadens storlek. En längre beräknad livslängd för ett mer energieffektivt
alternativ kan därför återbetala en högre investeringskostnad. Karlstad kommun utgick
ifrån 10 års livslängd för maskinerna men under projektets gång ökade de det till 20 år.
Därför har 10, 15 och 20 år använts för att visa hur investeringens andel av totala LCC
förändras med planerad livslängd. I Skåre ökade investeringens andel av LCC enligt
figur 4.1. Andelen av totalkostnaden är till synes liten oavsett livslängd.
100%
80%
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Total
livscykelkostnad

40%
20%
0%

3,5% 4,7% 7,1%
20
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Investeringskostn
ad

10

Livslängd [år]

Figur 4.1. Investeringskostnadens andel av LCC vid olika livslängd.
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4.1.2 Drift med fast varvtal
Som tidigare nämnts sänker en frekvensomvandlare maskinens (motorns) verkningsgrad
vid fullt varvtal med ca 8 %. Hur stor skillnad i energiförbrukning gör dessa 8 % för
Skåre ARV? Beräkningarna gäller skillnaden i energikostnad (baserat på elpriset
1,20kr/kWh, elprisökningen 5 % per år och kalkylräntan 4 %) mellan det alternativ som
valdes vid projekteringen och fyra tänkta blåsmaskiner med fast varvtal som var och en
är optimerad för en av de fyra driftpunkterna. Beräkningarna följer stegen i kapitel 2.2.2
och 2.4.1. Tabell 4.5 visar den effekt, det flöde och den drifttid som gällde för den
lägsta driftpunkten. Den visar också andra parametrar som är gemensamma för alla
driftpunkter och men som krävs för att beräkna energikostnaden för de enskilda
driftpunkterna.
Tabell 4.5. Värden för den lägsta driftpunkten.

Värden för driftpunkt 1
Ph
PFS
̇
Drifttid
Friktionsförluster i ledningar
Motstånd i dysor
Vattendjup till dysor
Livslängd

4,1 kW
7 kW
377 Nm3/h
7 h/dag
0,3 mvp
0,5 mvp
3,2 mvp
20 år

ekv.
ekv.
ekv.
ekv.
Med ovan nämnda elpris, elprisökning och kalkylränta ger ekvationerna i kapitel 2.5 att:

Samma beräkning utfördes för övriga tre driftpunkter för Skåre ARV vilket tillsammans
gav den totala energikostnaden LCCenergi enligt tabell 4.6.
Tabell 4.6. Energikostnad dels dels för valt alternativ (endast frekvensstyrda blåsmaskiner) dels
för fyra blåsmaskiner med fast varvtal som är optimerade för Skåres driftpunkter.

Livslängd [år]
20
15
10

Frekvensstyrt [SEK]
2 981 992
2 182 167
1 419 710

Fast varvtal [SEK]
2 635 777
1 928 813
1 254 879
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Differens [SEK]
346 215
253 354
164 831

4.2 Fallstudie: Pumpar vid Henriksdals reningsverk
Stockholms kommun skulle låta bygga om försedimenteringen i Henriksdals
reningsverk. Bland annat behövde pumparna i denna del av reningsverket bytas ut.
Fallstudien skulle fokusera på valet av slampumpar. Deras uppgift är att pumpa slam
från försedimenteringsbassängerna till rötkamrarna.
Henriksdals reningsverk har 13 försedimenteringsbassänger. Varje bassäng är uppdelad
i två delar som var och en har en slamficka. Varje slamficka har en ventil som öppnar
eller sluter ledningen från slamfickan. Från slamfickorna pumpas slammet till
rötkammare i en gemensam ledning med hjälp av totalt sex slampumpar. Dessa sex
slampumpar är indelade i tre grupper om vardera två pumpar. Pumpgrupp 1 tömmer
slamfickorna i bassäng 1-5. Pumpgrupp 2 tömmer slamfickorna i bassäng 6-9.
Pumpgrupp 3 tömmer slamfickorna i bassäng 10-13. Att pumparna är indelade i par
beror på att det ska finnas en i backup om den första pumpen går sönder. De två
pumparna inom varje pumpgrupp arbetar växelvis över tiden för att de ska slitas jämnt.
Varje pumpgrupp har också en torrsubstans-mätare som mäter slamhalten i det pumpade
mediet. En flödesmätare övervakar flödeshastigheten i den gemensamma
slamledningen.
Mätdata från var sjätte minute under ett år erhölls. Utöver ovanstående söktes också
data från de 26 ventilerna. Ventilerna övervakades dock inte. Eftersom varje pumpgrupp
tömmer fyra eller fem bassänger går det därför inte att avgöra vilken bassäng som töms
vid ett givet tillfälle. Överlappande diagram över mätdata visar att endast en pump
arbetar vid en given tidpunkt (se figur 4.2). Diagrammet visar också att utflödet
huvudsakligen påverkas av vilken pump som för tillfället körs och i övrigt endast av
mindre, tillfälliga fluktuationer. Henriksdal låter pumparna arbeta i en fast driftpunkt
som har bestämts utifrån erfarenhet. Det som varieras är tiden som pumparna tillåts
arbeta, vilken bestäms utifrån erfarenhet men vilken också justeras baserat på resultatet
av veckovis manuell mätning av slamhalten. Vid tiden för genomförande av detta
examensarbete hade utredningen av pumpning av primärslam inte kommit igång. På
grund av lagringskapacitet i slamfickorna varierar inte flödesbehovet. Då det krävs ett
varierande flöde för att kunna göra besparingar med hjälp av mer energieffektiva
maskiner så togs beslutet att det inte fanns något underlag för att utreda möjligheten att
införa frekvensomvandlare.
En diskussion fördes rörande ett eventuellt återupptagande av fallstudien då ett
alternativ till dagens drift skulle kunna bestå av 26 små pumpar som kontinuerligt
pumpar slam ur varje ficka. Detta kräver en anpassning av genererat flöde till
slamhalten som i sin tur varierar med tiden vilket kan innebära ett behov av
frekvensomformardrift. Detta förslag kom dock så sent under arbetets gång att det aldrig
blev aktuellt att utreda.
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Figur 4.2. Strömstyrka för pumparna och slamflödet från försedimenteringsbassängerna i
Henriksdals reningsverk. Pump 1:1 innebär pumpgrupp 1, pump 1.

4.3 Verkningsgrad

Figur 4.3. Minskat flöde ger minskad verkningsgrad.

Baserat på energiberäkningar som erhållits från Kaeser Kompressorer har förhållandet
mellan verkningsgrad och flöde för frekvensstyrda blåsmaskiner, samt blåsmaskiner
med fast varvtal, sammanställts (se figur 4.3). Det visualiserar den relativt stora
skillnaden i verkningsgrad mellan en blåsmaskin med och en utan frekvensomvandlare.
Vid konstant motstånd i ledningarna har den frekvensstyrda maskinen högre
verkningsgrad först under 89 % av maximalt flöde. Jämförelsen förutsätter dock
användandet av en strypventil för att reglera flödet hos maskinen med fast varvtal vilket
i allmänhet anses energi- och kostnadsineffektivt.
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Figur 4.3 visar dock inte hela sanningen. Som figuren visar sjunker en frekvensstyrd
maskins verkningsgrad långsamt vid sänkt belastning ned till 60 % av max belastning.
Under denna gräns tycks verkningsgraden sjunka allts snabbare. Detta bekräftas av data
erhållet från Kaeser Kompressorer även om ovan nämnda gräns förefaller ligga ca 10 %
högre (figur 4.4). Figuren visar också att förlusterna vid nedvarvning av frekvensstyrda
maskiner är mindre för maskiner med högre kapacitet. Detta är givetvis viktigt att ta
hänsyn till vid projektering av pumpar och blåsmaskiner med fokus på
energieffektivisering.

Figur 4.4.Sambandet mellan verkningsgrad och belastninggrad (uttryckt i spänningens
frekvens). Blåsmaskiner med högre kapacitet förlorar mindre i verkningsgrad vid låg
belastning. (Kaeser Kompressorer, 2012)

4.4 Luftflödesbehovets parametrar
Luftflödesbehovet bestäms enligt ekv. (4). Om ekv. (5), (6), (7), (8) och (9) förs in i
ekv. (4) erhålls följande:
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̇
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)
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)
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̇
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)
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Om ekv. (10), (11) och (12) också förs in erhålls
̇

(

(

(
(

̇

))
(

)

)
)

där kvotb och kvotq är förhållandet mellan dygnsmedelvärdet för BOD- respektive
vattenflödet och det värde som gäller för aktuell driftpunkt. Med denna ekvation som
grund är det möjligt att se de parametrar som har positiv inverkan på luftflödet (stort
värde ger ökat flödesbehov) och de som har negativ inverkan på luftflödesbehovet (stort
värde ger minskat flödesbehov). Som tabell 4.7 visar så ger vattentemperaturen både ett
positivt och negativt bidrag till flödesbehovet men enkla beräkningar visar att det
positiva bidraget överväger tydligt även med hänsyn till eventuell interaktion med
höjden över havet. Höjden över havet har också både ett positivt och ett negativt bidrag
till flödesbehovet men det är först vid extrema höjder som den negativa delen ger sig
märkbart till känna.
Tabell 4.7. Olika parametrars inverkan på flödesbehovet.

Positiv inverkan
BODin vid aktuell driftpunkt
BODdim
Höjd över havet
Vattentemperatur

Negativ inverkan
BODut,halt
Vattenflöde vid aktuell driftpunkt
Slambelastning
Vattendjup
Höjd över havet
Vattentemperatur

4.5 Valet av maskinutrustning
Det är driftpunkterna som avgör vilken kapacitet som krävs av maskinerna. Det innebär
att maskinerna utöver max- och minflöde behöver kunna följa flödesvariationerna
däremellan. Valet om att använda frekvensomformardrift eller inte avgörs framförallt av
verksamhetens krav på att kunna följa flödesvariationerna. Utöver driftpunkternas
storlek är deras inbördes storleksförhållanden väsentliga för att välja rätt maskin. Utan
frekvensomvandlare behöver maskinerna kunna kombineras för att nå alla driftpunkter.
Med frekvensomvandlare är det lättare att kombinera maskinerna. Men en nedvarvad
maskin får sämre verkningsgrad och bör därför inte behöva arbeta under 40 % av
maximal kapacitet. Antalet maskiner bestäms delvis av möjligheten att matcha dem mot
driftpunkterna men också av utrymmesbegränsningar i lokalen och av kraven på
investeringskostnaden. Effekten av energieffektiviseringar ökar med en längre planerad
livslängd för maskinerna. Med krav på att energieffektiviseringen ska återbetala sig
tillåter en hög livslängd därmed en större investeringskostnad. Dock är det viktigt att
tänka på att kvaliteten hos det arbete som maskinerna utför och deras driftsäkerhet alltid
är överordnade energieffektivitet.
26

Figur 4.5. Diagram över konstant genererat flöde, varierande genererat flöde
och ett varierande flödesbehov som möts med stegvis konstant genererat flöde.

Figur 4.5 visar tre grundläggande driftförutsättningar vid konstant motstånd i
ledningarna. Först två extremfall gällande flödesbehovet. Ett fall där flödesbehovet är
konstant, därefter ett där flödesbehovet varierar med tiden. Det första fallet gäller
framförallt när systemet har egen buffring i form av exempelvis bräddning av vattnet.
När vattnet når en viss nivå rinner det ut i en tillfällig behållare. På så vis minskar både
vattenflödets toppar och dalar. Det andra fallet gäller exempelvis luftningsbassänger där
en optimering av processen kräver att vattnets syrehalt är proportionell till en varierande
BOD-halt vid varje given tidpunkt. I det här fallet är användandet av frekvensstyrda
maskiner oundvikligt. Det tredje fallet i figuren visar en hypotetisk situation där ett
varierande flödesbehov kan buffras väl, men inte fullt så väl som i det första fallet. Det
innebär att små variationer kan jämnas ut till en fast driftpunkt medan de större
variationerna kräver att det finns flera olika driftpunkter. Detta liknar den hypotetiska
driftsituation som är utgångspunkten vid maskinprojektering.

4.6 Bedömningsmodellens parametrar
Maskinkapacitet, flödesvariation och energikostnad bör användas som de centrala
parametrarna för bedömningsmodellen. Detta förutsätter att mottrycket i ledningarna är
konstant. I annat fall behöver flödesvariation ändras till belastningsvariation. Med
maskinkapacitet avses här märkeffekten hos maskinalternativet. Märkeffekten är den
effekt som ger fullt varvtal. Pumpar och blåsmaskiner har högst verkningsgrad vid fullt
varvtal. Ju högre effektbehovet är vid ett givet tillfälle desto större blir den ekonomiska
vinsten av energieffektiviseringar. Större reningsverk har generellt sett högre
effektbehov och tjänar därför i absoluta tal mer än mindre reningsverk på
energieffektiviserande åtgärder.
Med flödesvariation avses här ett generaliserat mått på flödesbehovets variation i tiden.
Ju högre flödesvariation, dvs ju större del av tiden som flödesbehovet inte är detsamma
som driftpunkten, desto mindre tid arbetar maskinen med optimal effektivitet och desto
lägre blir därför den genomsnittliga verkningsgraden. Verkningsgraden är central i
bestämmandet av energiförbrukningen. Dock ökar den med storleken på maskinen och
olika mycket beroende på vilken leverantör som används. Det är därför inte möjligt att
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säga att en viss storlek på maskinutrustning alltid har en viss verkningsgrad. I en
bedömningsmodell finns därför sannolikt ett behov av att generalisera verkningsgraden.
LCC består av investerings- och energikostnad. Målet med bedömningsmodellen är att
hitta maskinalternativ vars investeringskostnad vägs upp av en låg energikostnad. Men
medan investeringskostnaden påverkas av maskinalternativets kapacitet och eventuella
frekvensomvandlare är energikostnaden helt beroende av den exakta verkningsgraden.
Energikostnaden bör kunna generaliseras men sannolikt inte på ett sådant sätt att det blir
möjligt att bedöma när energibesparingarna väger upp ökade investeringskostnader och
därmed sänker LCC. Därför behöver LCC ersättas av en av dessa kostnader.
Energikostnaden valdes då den är överlägset störst av de två och den enda som påverkas
av driften.
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5 Diskussion
Initialt var det tänkt att flöde, vattendjup och LCC skulle vara de tre centrala
parametrarna i bedömningsmodellen. Ett ökat vattendjup innebär ett ökat tryck vilket är
en del av det totala mottrycket i ledningarna. Flöde och mottryck ger tillsammans
effektbehovet vilket i sin tur påverkar energikostnaden. Att ett högt flöde och högt
motstånd ger högt effektbehov och därmed hög energikostnad är ett mycket
grundläggande samband. Ökningen är visserligen inte linjär då en högre
maskinkapacitet i allmänhet följs av en högre verkningsgrad. Ändå bedöms detta
samband inte vara till hjälp i utvecklandet av bedömningsmodellen. På grund av detta
inleddes sökandet efter andra, mer lämpliga, parametrar.
Projektet kom också främst att handla om blåsmaskiner. Det beror inte bara på att fler
parametrar spelar in på blåsmaskinsprojekteringen utan också på att studien av
pumpning blev betydligt mindre då Henriksdalsstudien avslutades i förtid. Det är också
av mindre betydelse då samma principer gäller för båda sorters maskiner.

5.1 Parametrarnas generaliserbarhet
I en av de två fallstudierna har det varit möjligt att identifiera de parameterar som haft
betydelse för maskinval och energieffektivitet. Det har också delvis varit möjligt att
identifiera hur dessa parametrar inverkar på energiförbrukningen hos
maskinutrustningen. Detta presenteras i appendix A. Dataunderlaget är dock inte
tillräckligt omfattande för att genom en bedömningsmodell kunna göra generaliserade
antaganden om vad som är ett energieffektivt maskinval på andra reningsverk. För att
detta ska vara möjligt behövs ytterligare fallstudier göras, verkningsgraden
generaliseras, samt flödesvariationens koppling till energieffektivt maskinval studeras
vidare. Flödesvariationen skulle rimligtvis kunna generaliseras men exakt hur detta
skulle kunna gå till har inte klarlagts. Det främsta hindret i skapandet av
bedömningsmodellen har dock visat sig vara verkningsgraden. Verkningsgraden i
maskinens optimala driftläge och dess förändring vid varierande belastning skiljer sig
mellan leverantörer, modeller och storlekar vilka också kommer att förändras med tiden.
Även om förändringskurvorna sannolikt är likartade förefaller det osannolikt att det
skulle gå att generalisera skillnader i verkningsgrad tillräckligt noggrant för att en
bedömningsmodell skulle ge användbara resultat.
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5.2 Möjlighet till skapande av bedömningsmodell
Det mest sannolika är att det inte är möjligt att konstruera det efterfrågade
bedömningsmodellen på ett sådant vis att resultatet blir användbart. Detta beror på att
projektet inletts på basis av ett felaktigt antagande. Vid beräkning av LCCenergi utgår
projektören ifrån att driftpunkterna beskriver den verkliga driftsituationen på ett
tillfredsställande sätt. Men driftpunkter är uppskattade snittflöden. Belastningen varierar
alltid och är det som styr kapacitetsbehovet. Om processen har en stor buffringsförmåga
kan flödesbehovet jämnas ut, som i Henriksdalsstudien. Då är frekvensstyrning
överflödig. Karlstadsstudien däremot visar på en process utan stor buffringsförmåga.
Där behöver syrehalten hållas proportionell till BOD-halten för att upprätthålla en
effektiv nedbrytning av BOD. En frekvensstyrd blåsmaskin kan hantera detta medan en
icke frekvensstyrd blåsmaskin inte kan det. Därmed är maskiner med fast varvtal aldrig
aktuella vid varierande flöden i processer utan buffringsförmåga. En av
utgångspunkterna i projektet är att det krävs ett varierande flöde för att kunna spara
energi. Det innebär att energieffektivisering med hjälp av icke frekvensstyrda maskiner
inte är möjlig under dessa förhållanden.

5.3 Alternativa lösningar
Om driftpunkterna antas beskriva den verkliga driftsituationen, d.v.s. att det endast
krävs att maskinerna arbetar vid ett visst antal fasta varvtal, så ser situationen
annorlunda ut. Vid icke varierande varvtal ger användande av maskiner utan
frekvensomvandlare ca 8 % högre verkningsgrad än användande av lika stora
frekvensstyrda maskiner i dess optimerade driftläge. Energikostnaderna blir därför
mycket lägre med icke frekvensstyrda maskiner. Om verkningsgraden i
Karlstadsstudien ändras med endast 1 % per driftpunkt erhålls förändrade
energikostnader i storleksordningen 50 000 kr över 20 år. Det är i samma
storleksordning som investeringskostnaden för en av blåsmaskinerna i studien. Det kan
då, trots den mycket högre investeringskostnaden, löna sig att till och med investera i en
maskin per driftpunkt.
Då det inte förefaller finnas situationer där frekvensstyrda och icke frekvensstyrda
maskiner är direkt utbytbara med varandra så finns inte heller en grund för att
konstruera den efterfrågade modellen. Däremot finns möjligheten att kombinera dem
med varandra. En eller flera maskiner med fast varvtal kan arbeta med baslasten medan
en frekvensstyrd maskin uteslutande sköter den varierande lasten. Enligt säljare på
Kaeser Kompressorer kan detta potentiellt ge upp till 20 % lägre energiförbrukning än
vid användande av endast frekvensstyrda maskiner. Nackdelen är behovet av att planera
för glapp i möjliga flödeshastigheter mellan baslasten och den varierande lasten på ca
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40 % av den frekvensstyrda maskinens max-flöde. Detta för att undvika den kraftigt
sänkta verkningsgrad maskinen får vid lägre varvtal.

5.4 Förslag på fortsatta undersökningar
5.4.1 Typning av ARV
En granskning av projekteringsdata från en större mängd ARV borde utföras för att
utröna om det finns möjlighet att typa ARV baserat på deras flödeskurvor, det vill säga
att hitta gemensamma faktorer som likriktar flödet. Dock kan undersökningen hamna
utanför verkets gränser exempelvis därför att tillrinningsområdets storlek bör vara av
avgörande betydelse för bland annat vattenflödestoppar.

5.4.2 Standardvärden för verkningsgrader
En standardiserad verkningsgrad för olika maskinstorlekar behövs för möjligheten att
kunna göra uppskattningar av energiförbrukningen på egen hand. Om det inte finns
utredningar gällande detta kan det utföras genom att beräkna ett snitteffektbehov för
maskiner med samma kapacitet men från olika leverantörer.

5.4.3 Flera fasta driftpunkter
Det måste finnas driftsituationer där driftpunkterna som används också är de som
maskinerna faktiskt kommer att köras i. Annars blir det aldrig aktuellt att helt ersätta
frekvensstyrda maskiner med maskiner med fast varvtal. Men att det faktiskt finns
sådana situationer behöver bekräftas.
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6 Slutsatser
Det är osannolikt att den efterfrågade bedömningsmodellen går att realisera på ett sådant
sätt att resultatet blir användbart. Anledningen är att verkningsgraden, som är en mycket
viktig parameter, har visat sig svår att förutse med hög noggrannhet. Det har visat sig att
skillnader i verkningsgrad på enstaka procent kan ge besparingar i samma
storleksordning som hela maskiners investeringskostnad. Detta betyder att
verkningsgraden är en känslig och betydande parameter. Den kan därför inte
generaliseras utan att resultatet blir oanvändbart. Utöver detta förefaller det dessutom
inte finnas driftsituationer där maskiner med fast varvtal och frekvensstyrning är direkt
utbytbara.
Ett alternativ för att energieffektivisera driften av pumpar och blåsmaskiner och som har
bedömts vara lönsamt är att kombinera maskiner med och utan frekvensomformare. Det
erbjuder möjligheten till en drift med lägre energiförbrukning men med bibehållna
reglermöjligheter.

33

34

7 Referenslista
Burt, C., Piao, X., Gaudi, F., Busch, B., Taufik, NFN. (2006). ”Electric Motor Efficiency under
Variable Frequencies and Loads.” ITRC Rep. No. R 06-004, Prepared for California State
University Agricultural Research Initiative, United States Dept. of Interior Bureau of
Reclamation, California Energy Commission Public Interest Electric Research. Irrigation
Research and Training Center. California Polytechnic State Univ., San Luis Obispo, Calif.,
(http://www.itrc.org/reports/vfd/r06004.pdf) (Okt. 2006)
Crowe, C. Elger, D. Williams, B. Roberson, J. (2010). Engineering Fluid Mechanics, Wiley &
sons Pte Ltd, Asia, (ISBN 978-0-470-40943-5)
Rosén, L. (2012). Kaeser Kompressorer, Stockholm (Muntlig information)
Svenskt Vatten. (2007). Avloppsteknik 1, Allmänt, Svenskt Vatten (ISSN 1654-5117)
Svenskt Vatten. (2010). Avloppsteknik 2, Reningsprocessen, Svenskt Vatten (ISSN 1654-5117)
Ullman, R. (2012). WSP Sverige, Karlstad (Muntlig information)

35

36

APPENDIX A
Beräkningsdokumentet
Vid projekteringen av blåsmaskiner till Vålbergs, Skåres och Molkoms ARV användes
ett större antal Excel-dokument för att bland annat beräkna luftflödesbehovet vid varje
driftpunkt. Dessa sammanställdes under arbetets gång i ett samlat beräkningsdokument.
Beräkningsdokumentet är ett mycket bra redskap för att experimentellt öka förståelsen
för beräkningarna vid projektering av blåsmaskiner och vilka parametrar som flödet är
beroende av. Figur A.1 visar första sidan av dokumentet där de grå rutorna behöver
fyllas i med de indata som beräkningen av driftpunkterna är beroende av. De är alltså de
data som erhållits från beställaren, från maskinleverantören eller genom egna mätningar.

Figur A.1. Beräkningsdokumentets första sida.

Driftpunkterna ska uttryckas för maskinleverantören som luftflöden. Beräkningarna av
dessa grundar sig dock i BOD-flödet i varje driftpunkt. Genom dokumentets olika blad
följer automatiska beräkningar i flera steg som slutligen resulterar i fyra driftpunkter.
Dock används inte alltid just fyra driftpunkter och kvoterna dem emellan (vilka är
fundamentala för beräkningarna) är inte alltid desamma. Men sådana små justeringar i
beräkningarna är relativt enkelt gjorda.
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När mottrycket och flödet för driftpunkterna har bestämts beslutar sig projektören för en
kombination av maskinkapaciteter som uppskattas ge en god energieffektivitet och
driftsäkerhet. Med utgångspunkt i dessa data och önskemål ger maskinleverantören ett
förslag på maskinmodeller, deras investeringskostnad och den axeleffekt per driftpunkt
som kombinationen kräver. Dokumentet kan utifrån detta uppskatta den sammanlagda
verkningsgraden för maskinalternativet per driftpunkt. En LCCA baserad på
investeringskostnad och energiförbrukning upprättas och LCC för alternativet
presenteras i siffror och med ett stapeldiagram.
För att få en uppskattning av effektbehovet utan att behöva vänta på leverantörens svar
kan ekv. (1) användas. Effekten Ph tar dock inte hänsyn till maskinens verkningsgrad.
Denna skiljer sig dessutom kraftigt mellan olika modeller, storlekar och leverantörer.
Behovet av typade verkningsgrader visar sig här.
Utöver direkta beräkningar och framväxande möjlighet att räkna på maskinalternativ
utan att kontakta maskinleverantörer har också beräkningsdokumentet tillåtit
framtagandet av en ekvation som beskriver flödesbehovet med hjälp av de ingående
parametrarna:
(

(

(
(

))
(

)
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