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Sammanfattning  
Examensarbetet utfördes hos Siemens Industry Drive Technologies och målet var att ta fram 

faktiska värden för eventuell energibesparingspotential inom något av Siemens 

verksamhetsområden. 

 

I Sverige står elmotorer för cirka 30 % av den totala elanvändningen i landet och cirka 60 % 

av elanvändningen inom industrin. En stor del av elmotorerna inom industrin har 

applikationer i form av pumpar, kompressorer och fläktar varav många är över-

dimensionerade och felaktigt reglerade.  

 

Tidigt under arbetets gång identifierades elmotordrifter med pumpapplikation som stora 

energianvändare och en fallstudie hos en av Siemens kunder, Stora Enso Fors genomfördes. 

Systemet som undersöktes i fallstudien bestod av en strypreglerad centrifugalpump som 

pumpar pappersmassa mellan två lagringskärl i kartongbruket.  

Resultatet gav att en besparingspotential på drygt 50 % kunde uppnås genom att byta ut 

strypventilen som reglerade systemet mot en frekvensomriktare. Återbetalningstiden för 

investeringen uppgick till två år och två månader och nuvärdet av den totala 

livscykelkostnaden för det frekvensreglerade systemet var 662 566 kr lägre jämfört med det 

strypreglerade systemet. Följaktligen rekommenderades Stora Enso Fors att investera i en 

frekvensomriktare för reglering av systemet. 

Den generella slutsatsen är att fokus på systemverkningsgrad är det absolut viktigaste vid 

energieffektiviseringsprojekt och att systemets reglermetod har stor påverkan på systemets 

förluster och på dess totala verkningsgrad. Energieffektiviseringspotentialen för 

strypreglerade centrifugalpumpsdrifter är stor och stora kostnadsbesparingar kan göras 

genom investeringar med kort återbetalningstid.  
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Abstract 
The project was performed at Siemens Industry Drive Technologies with the objective to 

provide actual values for the energy savings potential within Siemens scope of practice. 

 

In Sweden the electrical drives stand for about 30 % of the total electricity consumption and 

about 60 % of the electricity consumption within the industry. A large part of the electrical 

drives have applications in the form of pumps, compressors and fans. Many of these are 

oversized and improperly regulated. 

 

During the pre-study phase electrical drives with pump applications were identified as large 

energy users. Because of this a case study at one of Siemens customers, Stora Enso Fors was 

performed. The system that was evaluated during the case study was a throttled system with a 

centrifugal pump for pumping pulp. 

 

The results yielded that a saving of over 50 % could be achieved by replacing the throttle 

valve with a variable speed drive, a frequency converter. The payback period was two years 

and two months and the present value for the total life cycle cost of the variable speed system 

was 662.566 SEK lower than for the throttled system. As a consequence, Stora Enso Fors is 

advised to invest in a frequency converter for regulation of the system. 

 

The general conclusion is that a focus on system efficiency is the most important factor in 

energy efficiency projects and that the system regulation method has a large impact on the 

overall system losses and hence its efficiency. Energy efficiency potential for throttled 

systems with centrifugal pumps is large and significant economical savings can be made 

through investments with short payback time. 
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Nomenklatur 

 

Adiabatisk  En adiabatisk process är en termodynamisk process där ingen 

värme tillförs eller bortförs från en fluid. 

 

Kemisk pappersmassa   Pappersmassa framställd genom kemiska metoder. Vanligen 

med sulfit eller sulfat. 

 

Kemitermomekanisk massa  En kombination av mekanisk och kemisk massa där exempelvis 

granflis raffineras efter en förbehandling med värme och 

kemikalier. 

 

Koncentrationshalt  Beskriver en pappersmassas torrsubstans i procent. 

pappersmassa 

 

Mekanisk pappersmassa  Pappersmassa framställd genom att trä mekaniskt mals sönder 

och träfibrerna skiljs från varandra. 

 

m. v. p    meter vätskepelare. Enhet för uppfordringshöjd. 

 

Sugsida    Sidan av systemet som ligger innan pumpen. 

 

Sugstuds     En pumps inloppsmynning. 

 

Trycksida    Sidan av systemet som ligger efter pumpen. 

 

Tryckstuds     En pumps utloppsmynning. 

 

      Densitet       ] 

 

      Vinkelfrekvens         
 

Q     Flöde        
 

P     Effekt      
 

T     Vridmoment      
 

      Verkningsgrad  
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1. Inledning 

Kapitlet innehåller arbetets bakgrund, syfte, avgränsningar samt en översikt över arbetets 

genomförande.  

1.2 Bakgrund 
Genom konvertering av elektrisk effekt till mekanisk effekt har elmotorer oundvikligen en 

stor betydelse inom den moderna industrin. Elanvändningen hos elmotorer inom EU utgör så 

mycket som 30 % av den totala elanvändningen och upp mot 60 % av elanvändningen inom 

industrin (EU, 2010). Elanvändningen i svensk industri skiljer sig inte märkbart från siffrorna 

som rör EU (U. Uggla, 1999).  

 

En stor del av elmotordrifterna inom industrin har applikationer i form av pumpar, 

kompressorer och fläktar och många av dessa har installerats under en tidsperiod när energi 

var relativt billig och när funktionalitet och produktion var långt mycket viktigare än 

energieffektivitet. Detta har lett till att många system är överdimensionerade. I dagsläget är 

produktionen fortfarande viktigast men med ett stigande energipris och incitament från 

myndigheter att minska energianvändningen blir frågan om energieffektiva system allt mer 

aktuell. Enligt Energimyndigheten utgör elanvändningen hos elmotordrifter till pumpar cirka 

18 % av industrins totala elförbrukning. Industrins totala elförbrukning uppgår till cirka 55 

TWh per år vilket ger att förbrukningen hos elmotordrifter med pumpapplikation är cirka 10 

TWh per år (Energimyndigheten, 2010). 

Tidigare har Energimyndighetens program, Programmet För Energieffektivisering (PFE) lett 

till stora besparingar inom den elintensiva industrin men i och med årsskiftet 2012/2013 kan 

företag inte längre ansluta sig till programmet. Med anledning av de nya EU-direktiven 

(Europaparlamentet, 2012) söker Energimyndigheten nya vägar framåt för att få företag inom 

industrin att revidera och utvärdera sin energianvändning 

Examensarbetet genomfördes på Siemens Industry, Drive Technologies (I DT) och arbetets 

utgångspunkt var I DT’s förfrågan om var någonstans enkla, stora besparingar och 

energieffektiviseringar relaterade till deras verksamhet kunde göras. I DT har ett stort antal 

kunder inom pappers- och massaindustrin och just i denna sektor finns ett stort antal 

elmotordrivna pumpapplikationer, mer specifikt centrifugalpumpar. Med anledning av detta 

gjordes tidigt under arbetets gång en avgränsning till just centrifugalpumpsdrift och en studie 

gällande förbättring av energieffektiviteten samt systemverkningsgraden för pumpdrifter 

genomfördes. 

En fallstudie hos en av Siemens kunder, Stora Enso Fors har genomförts där driftparametrar, 

driftmönster och energiförbrukning har samlats in under en tidsperiod. Förslag till åtgärder 

för minskad energianvändning specifikt för fallstudien togs fram. Slutligen drogs slutsatser 
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om hur systemverkningsgraden hos pumpsystem på bästa sätt höjs. Vidare togs några viktiga 

parametrar att beakta vid energieffektivisering av pumpdrifter fram och presenterades för I 

DT. 

1.2 Syfte och mål 
Målet med arbetet var att utifrån Siemens kundkrets identifiera en sektor eller ett område 

inom industrin där effektiviseringar kan genomföras samt att ta fram verkliga data som 

verifierar eller förkastar påståendet om energibesparingspotentialen. Ett tillvägagångssätt för 

hur energieffektiviseringsprojekt av detta slag kan angripas skulle även arbetas fram för att 

förenkla beslutsprocessen förknippad med projekten. 

1.3 Avgränsning 
Elmotordrifter står för en stor del av elanvändningen inom industrin och drift av pumpar 

utgör i sin tur en stor del av den elanvändningen. Med anledning av detta och att många 

industrier använder centrifugalpumpar vid pumpdrifter har valet gjorts att fokusera på denna 

pumptyp. 

En fallstudie har genomförts på en massapump av centrifugaltyp som drivs av en 75 kW 

induktionsmotor. Som en följd har de ekonomiska beräkningarna tagit avstamp i denna 

storlek på frekvensomriktare, motor och pump. 

1.4 Metod 
Arbetet inleddes med en grundläggande litteraturstudie samt kartläggning av potentiella stora 

energianvändare inom industrin. Här identifierades system med pump-, kompressor- och 

fläktapplikationer som frekvent återkommande. En avgränsning gjordes till elmotordrifter 

med pumpapplikationer delvis på grund av att detta är en mycket vanlig applikation och att 

dessa drifter ofta är överdimensionerade men också för att Siemens har ett stort antal kunder 

med pumpsystem. 

Utifrån detta gjordes ytterligare litteraturstudier gällande pumpar och pumpdrifter och ett 

adekvat system för fallstudien identifierades i form av ett strypreglerat system med en 

centrifugalpump och elmotordrift. 

Fallstudien inleddes med intervjuer av driftspersonal, underhållsingenjörer och en kemist. 

Systemet granskades för att erhålla en systemförståelse och rördimensioner och rörlängder 

uppmättes. Sedan installerades mätutrustningen Sentron Pac 3200 i brukets ställverk av 

elektriker och tillhörande mjukvara lades in i styrsystemet. Mätvärden lagrades under en 

arbetsveckas kontinuerlig drift och sedan extrapolerades värdena över året för att beräkna 

energianvändning vid strypreglerad drift. 

Utifrån tryckbehovet som finns vid bruket beräknades sedan energianvändningen vid 

frekvensreglerad drift. Ekonomiska beräkningar genomfördes för att undersöka om en 

investering och ombyggnation av driften var lönsam. 
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I stort följdes den ursprungliga planeringen med undantaget att den planerade 

ombyggnationen av fallstudiesystemet inte genomfördes. Samtlig teknisk och ekonomisk 

planering för ombyggnationen genomfördes, dock redovisas detta inte i rapporten då 

information behandlats som konfidentiell. 

  



4 

 

2. Teori 

Kapitlet behandlar grundläggande pump- och systemteori. Olika sorters reglersystem 

förklaras samt all teori relaterad till de ekonomiska beräkningar som använts gås igenom. 

Samtliga kurvor och diagram i detta kapitel är baserade på fiktiva värden och skall endast 

användas som underlag för systemförståelse och inte för att beräkna faktiska värden. 

2.1 Uppfordringshöjd 

2.1.1 Pump 
En pump är en maskin vars främsta funktion är att öka en fluids tryck-, rörelse- och/eller 

lägesenergi. En pumps prestationsförmåga beskrivs genom begreppet uppfordringshöjd. 

Historiskt användes pumpar framför allt för att transportera vätskor i höjdled och trots att det 

idag är minst lika vanligt att transportera vätskor i slutna system horisontellt ligger namnet 

uppfordringshöjd kvar. Prestationsförmågan mäts i m. v. p. och illustreras med en pumpkurva 

med uppfordringshöjd H på y-axeln och flöde Q på x-axeln och kan ses i figur 2.1 nedan. 

Figur 2.1 Pumpkurva med uppfordringshöjd på y-axeln samt flöde på x-axeln. 

2.1.2 System 
En pump är i sin tur sammankopplad med ett system som även det har en uppfordringshöjd – 

ett så kallat mottryck och som har enheten m. v. p. Systemets uppfordringshöjd delas upp i 

den statiska och den dynamiska uppfordringshöjden. Den statiska uppfordringshöjden består 

av tryckskillnaden mellan vätskeytan på systemets sugsida och vätskeytan på systemets 

trycksida samt av den geodetiska uppfordringshöjden. Den geodetiska uppfordringshöjden 

utgörs av höjdskillnaden mellan systemets övre och nedre vätskeyta. Figur 2.2 nedan 

illustrerar de olika uppfordringshöjderna. 

0
Flöde Q [l/min] -->

U
p
p
fo

rd
ri
n
g
s
h
ö
jd

 [
m

] 
--

>
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Figur 2.2 Översiktsbild av ett exempelsystem. Summan av differens i tryck och differens i 

potential mellan pumpsystemets sugsida och trycksida ger den statiska uppfordringshöjden. 

Den dynamiska uppfordringshöjden utgörs av den tryckhöjd i m.v.p som motsvarar de 

strömningsförluster som sker i rörsystemet. Precis som för pumpens uppfordringshöjd 

beskrivs systemets uppfordringshöjd med en kurva – i detta fall en systemkurva. Detta 

förklaras närmare i avsnitt 2.3 nedan. 

2.2 Centrifugalpumpen 
Centrifugalpumpen är en vanligt förekommande pump när det kommer till vatten-, avlopps- 

och massapumpning. Den förflyttar stora mängder vätska med relativt små förluster, har ett 

litet underhållsbehov och anses vara en mycket pålitlig pump. Centrifugalpumpen består av 

ett löphjul som roteras av en motor via den ingående axeln. När löphjulet roterar inuti 

spiralhuset bildas ett undertryck och fluiden sugs in i centrum av pumpen via inloppet. Där 

överför sedan löphjulsskovlarna energi till fluiden i form av ökad hastighet. Fluiden rör sig ut 

längs löphjulsskovlarna tack vare centrifugalkraften och träffar således spiralhusets vägg där 

hastigheten minskar och rörelseenergin övergår till tryckenergi. 

Då centrifugalpumpens funktion bygger på att det bildas ett undertryck i löphjulets centrum 

måste spiralhuset vara i stort sett tätt och fritt från läckage vilket säkerställs med tätningar 

och packningar på drivaxel och vid sug- och tryckstuds. (Spellman & Drinan, 2002, p. 72) 

Vid uppstart av en centrifugalpump måste sugledningen och spiralhuset tömmas på luft och 

fyllas med en fluid. Denna evakuering kan ske exempelvis genom en extern pump av 
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förträngningstyp
1
. Sugledningen är även försedd med en backventil som har till uppgift att 

förhindra att spiralhus och sugledning töms på fluid när pumpen har driftsavbrott. Figur 2.3 

visar en förenklad ritning av en centrifugalpump samt dess viktigaste delar. 

Figur 2.3 Förenklad skiss av en centrifugalpump som visar centrifugalpumpens viktigaste 

delar. Numreringen syftar till den förklarande texten nedanför figuren. (Spellman & Drinan, 

2002, p. 73) 

1) Drivaxel 7) Löphjulets slitring 

2) Drivlager 8) Spiralhus 

3) Radiellt lager 9) Löphjul 

4) Packning 10) Packbox 

5) Tryckstuds (utlopp) 11) Packning/tätning 

6) Sugstuds (inlopp) 12) Pumpfundament 

 

2.2.1 Pumpeffekt och pumpförlust 
Värmeutbyte som sker mellan det pumpade mediet och omgivningen är så pass liten att 

processen vid pumpning med centrifugalpumpar anses vara adiabatisk (PumpPortalen, 2011, 

p. 20). Även läckaget genom pumphusets packningar anses vara försumbart vilket förenklat 

ger att massflödet in i pumpen är lika stort som massflödet ut ur pumpen. 

 

                                                 
1
 En förträningspump är en pump som för varje arbetscykel flyttar en viss volym fluid från inlopp till utlopp. 

Volymen motsvarar storleken av håligheten i pumpen. 
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Figur 2.4 Definition av radie       hos löphjulet, den pumpade fluidens hastigheterna 

                      och vinkelhastigheten  . 

Utifrån figur 2.4 erhålls ekvation 2.1 som ger det vridmoment T som verkar på löphjulet. 

Energin som överförs från löphjulet till fluiden erhålls genom att sätta den tangentiella 

hastigheten u, lika med   , se ekvation 2.2. Fluidens totala hastighet har även en komponent 

i radialplanet men eftersom denna inte ger något bidrag till löphjulets vridmoment har den 

utelämnats både i figurer och i ekvationer. Ekvation 2.2 beskriver relationen mellan effekt P, 

vridmoment och vinkelhastighet  . 

                   (2.1) 

                      (2.2) 

Specifikt arbete,        som utförs av löphjulet definieras som effekten som överförs till 

fluiden per massflödesenhet och ekvationen som beskriver sambandet kallas för 

turbomaskinernas
2
 huvudekvation vilken kan ses i ekvation 2.3 nedan. Förluster är inte 

inkluderade i denna effekt varför den även benämns som det teoretiska specifika arbetet. 

 
       

 

  
               

(2.3) 

Från ekvation 2.3 inses att det arbete som utförs av en pump är oberoende av den pumpade 

fluidens egenskaper och beror endast av de hydrauliska delarnas storlek och form hos 

pumpen, flödeshastigheten samt av den periferala hastigheten. Pumpen kommer med andra 

ord att överföra samma mängd energi oavsett om fluiden är pappersmassa, luft eller vatten. 

Förlusterna som sker i löphjul, sugstuds och tryckstuds summeras i hydrauliska förluster och 

beskrivs med    , den hydrauliska verkningsgraden och det användbara specifika arbetet fås 

då från ekvation 2.4 nedan (Sulzer, 2010, p. 2). 

                                                 
2
 Centrifugalpumpen är en typ av turbomaskin. 
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                 (2.4) 

Flödet som går över löphjulet kan delas upp i tre delar; det effektiva flödet     , läckflödet 

      och det balanserande flödet        . För att beräkna behovet av tillförd effekt           

används ekvation 2.5 nedan. Där motsvarar    den inre volymetriska verkningsgraden 

och     verkningsgraden förknippad med hjulfriktionsförluster mellan löphjul och omgivande 

medium (Sulzer, 2010, p. 4). Den inre volymetriska verkningsgraden motsvarar det inre 

läckage som sker då redan pumpad fluid som passerat löphjulet läcker tillbaka och därmed 

kräver ytterligare pumpeffekt. 

 
                                

 

       
 

(2.5) 

Adderat till denna effekt kommer även de friktionsförluster som bland annat sker i lager och 

tätningar. Friktionsförlusterna kallas även för mekaniska förluster,              . 

Sammankopplat med de mekaniska förlusterna är den mekaniska verkningsgraden     . Den 

totala tillförda effekten      som behöver tillföras pumpen beräknas således från ekvation 2.6 

nedan. 

 
                           

 

       
               

(2.6) 

Alternativt genom ekvation 2.7, där                  ,  p är tryckskillnaden över pumpen 

i pascal och H är pumpens uppfordringshöjd i m. v. p.       erhålls från pumptillverkaren. 

 
      

   

    
 

    

    
  

   

    
 

(2.7) 

2.3 Systemet 
Att ett pumpsystem har en pump med hög verkningsgrad ger inte automatiskt att en 

pumpdrift och ett pumpsystem har hög systemverkningsgrad. För att pumpen skall drivas på 

optimal driftpunkt krävs en korrekt dimensionering av systemet och en anpassning av 

pumpen till behovet. För att korrekt dimensionera en motordrift till en pumpapplikation 

behöver systemets effektbehov beräknas. Vid systemberäkningar för pumpar används 

Bernoullis ekvation. Bernoullis ekvation ger att summan av rörelseenergin, lägesenergin och 

tryckenergin över systemet förblir konstant vid stationärt strömningstillstånd. Bernoullis 

ekvation kan även anges i tryckform och kan ses i ekvation 2.8 nedan (Alvarez, 2006, p. 33) . 

 
      

  

 
           

(2.8) 
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Driftpunkten för en specifik pump till ett specifikt system fås där systemkurvan skär 

pumpkurvan vilket illustreras i figur 2.5. 

Figur 2.5 Systemkurva för ett exempelsystem plottad tillsammans med en pumpkurva. 

Skärningspunkten motsvarar systemets driftpunkt. 

Systemkurvan beskriver mottrycket i systemet vid olika flöden. Om ett system har en statisk 

uppfordringshöjd börjar systemkurvan inte i origo utan högre upp på y-axeln. En 

systemkurva som illustrerar ett system med 50 m statisk uppfordringshöjd kan ses i figur 2.6 

och illustreras av den röda kurvan. Den blåa kurvan motsvarar ett system utan statisk 

uppfordringshöjd. 

Figur 2.6 Två systemkurvor för var sitt system – ett system med 50 m statisk 

uppfordringshöjd och ett system utan statisk uppfordringshöjd. Kurvaturen hos kurvorna 

beror av att den dynamiska uppfordringshöjden (friktionsförlusterna i systemet) ökar vid 

ökat flöde. 
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2.3.1 Strömningsförluster 
Strömningsförlusterna    i systemet beror av kvaliteten och flödet hos den pumpade fluiden 

samt rörets yta och utformning. Ekvation 2.9 nedan beskriver sambandet mellan de olika 

parametrarna för förluster i rakrör där f är en friktionskonstant, L är rörlängden i m, V är 

strömningshastigheten i m/s, D är rördiametern i m och g är jordaccelerationen i m/   

(Crowe, et al., 2005, p. 379). 

 
    

   

   
 

(2.9) 

Strömningsförluster uppstår även vid alla strömningsstörningar så som rörkrökar, ventiler, 

tryckmätare och dylikt. Dessa störningar sammanfattas som engångsförluster och beskrivs 

med ekvation 2.10 där K är förlustkoefficienten för en specifik rördel, V är 

strömningshastigheten i m/s och g är jordaccelerationen i m/   (Crowe, et al., 2005, p. 388). 

 
    

  

  
 

(2.10) 

2.3.1.1 Beräkning av förluster vid pumpning av pappersmassa 
För beräkningar av friktionsförluster vid rörströmning av vatten finns väldokumenterade 

empiriskt framtagna data vilka medger att förlustberäkningar i detta fall kan utföras relativt 

korrekt. Friktionskurvan som visar sambandet mellan friktionsförluster och flödet blir i detta 

fall linjär. När pappersmassa istället för vatten skall pumpas får friktionsförlustkurvan ett 

komplext, icke linjärt utseende och förlusterna blir således svåra att beräkna korrekt. 

Friktionsförlustkurvan för pappersmassa kan ses i figur 2.7. För att komma runt detta 

problem finns en analytisk metod för att approximativt beräkna tryckförluster vid pumpning 

av pappersmassa utan att friktionskonstanten f är känd (ITTCorporation, 2013). Metoden är 

applicerbar på pappersmassa med en koncentrationshalt mellan två och sex procent. 
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Figur 2.7 Friktionsförlustkurva för två olika sorters pappersmassa. Kemisk massa t.v. och 

mekanisk massa t.h. (ITTCorporation, 2013) 

Friktionsförlustkurvan för kemisk massa (t.v. i figur 2.7) kan delas in i tre regioner. I den 

första regionen är friktionskurvan linjär och förlusterna för en viss massatyp är en funktion av 

rördiameter, massflödeshastighet samt pappersmassans koncentration. Punkten där det linjära 

beroendet upphör kallas      och återfinns i punkt B i figuren. Efter      sjunker 

friktionsförlusterna initialt för att sedan återigen öka. Punkten där friktionskurvan för vatten 

och friktionskurvan för massan möts kallas   . Efter punkten    är friktionsförlusterna för 

pappersmassan lägre än för vatten. Detta beror på att massans sammansättning minskar 

turbulensen i jämförelse med turbulensen som skapas i rent vatten vid dessa hastigheter och 

minskad turbulens ger minskade förluster. 

Friktionsförlustkurvan för mekanisk massa har ett mer linjärt utseende än friktions-

förlustkurvan för kemisk massa. Mekanisk massa har högre friktionsförluster jämfört med 

vatten vid låga strömningshastigheter men tack vare massans turbulensminskande egenskap, 

lite lägre friktionsförluster vid höga hastigheter. 

Flödeshastigheten för en specifik massa vid ett specifikt tillfälle kommer att hamna inom 

något av de angivna områdena 1, 2 eller 3 och utifrån detta kan friktionsförlusterna beräknas 

för det specifika fallet. För att metoden skall vara användbar måste data i tabell 2.1 vara känd. 
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Tabell 2.1. Erforderlig data som krävs för att beräkna strömningsförluster för en specifik 

pappersmassa. 

Variabel Beskrivning 

Massatyp Kemisk eller mekanisk massa, korta eller långa träfibrer, torkad 

och uppblött eller aldrig torkad massa. 

Koncentration, C Andel torrsubstans, uttryckt i procent. 

Inre rördiameter, D Minskad diameter ger ökat motstånd. 

Massflödeshastighet, V Hastighet i m/s 

Massans temperatur, T Temperaturförändringar ger förändring i viskositet. 

Freeness Ger information om hur snabbt en massa avvattnas och har att 

göra med hur massan är uppbyggd – andel stickor, frimaterial, 

längd på fibrer och så vidare. 

Rörmaterial Ger information om ytans beskaffenhet hos rörets insida. 

Initialt beräknas      med ekvation 2.11 nedan där K’ och exponenten s är konstanter för en 

specifik massa och fås från tabell 1 i bilaga 1. C är koncentrationen i procent. 

           (2.11) 

Den aktuella flödeshastigheten måste vara lägre än den beräknade      för att ekvation 2.12 

nedan skall kunna användas för att ta fram friktionsförlusterna H/L (förlust i tryckhöjd i 

m.v.p. per längdenhet rör). F är korrektionsfaktorer och K, a, b och y är konstanter erhållna 

från tabell 2 i bilaga 1. D är den inre rördiametern i mm och V är flödeshastigheten i m/s. 

              (2.12) 

              (2.13) 

Ekvation 2.13 ger att den sammanlagda korrektionsfaktorn består av produkten av fem olika 

korrektionsfaktorer. Dessa är: 

    Korrektionsfaktor för temperaturdifferens. 1,35-0,01 T där T är massatemperaturen i  . 

    Korrektionsfaktor för rörtyp. 1,0 för PVC-rör och 1,25 för rör av rostfritt stål. 

    Korrektionsfaktor för typ av massa. 1,0 för massa som aldrig har torkats och 0,8 för 

massa som har torkats och blötts upp. 
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    Korrektionsfaktor för bearbetning av massan. 

     Eventuell säkerhetsfaktor framtagen av systemanvändaren. 

2.4 Likformighetslagarna 
Likformighetslagarna i ekvationerna 2.14, 2.15 och 2.16 beskriver prestandaförhållandet 

mellan två identiskt lika maskiner där det enda som skiljer de två åt är storleken och 

varvtalet. Likformighet syftar till att den ena maskinens samtliga mått är en produkt av den 

andra maskinens mått och en skalfaktor. Verkningsgraden antas vara konstant precis som den 

pumpade fluidens densitet. Eventuell inverkan av viskositet och kompressabilitet hos fluiden 

bortses ifrån. 

Om samtliga vektorer i figur 2.4 divideras med hastigheten    (se figur 2.4) erhålls 

enhetslösa vektorer som alla beror av   . Eftersom    är proportionellt mot vartalet   

multiplicerat med löphjulets ytterdiameter    fås följande likformighetslagar för pumpar 

(Sulzer, 2010, p. 15). Likformighetslagarna ger därmed att en pumps flöde Q, 

uppfordringshöjd H och effekt P kan beräknas utifrån en annan likformig pumps flöde, 

uppfordringshöjd och effekt.  

   

  
  

  

  
   

  

  
   

 

(2.14) 

   

  
  

  

  
    

  

  
   

 

(2.15) 

   

  
  

  

  
    

  

  
   

(2.16) 

2.5 Affinitetslagarna 
Affinitetslagarna ger hur flödet Q, uppfordringshöjden H och effekten P för en specifik pump 

ändras när varvtalet varieras. Samma antaganden och förenklingar som gjordes för 

likformighetslagarna gäller även för dessa lagar. Här inses lätt att om diametern D i ekvation 

2.14, 2.15 och 2.16 ovan hålla konstant erhålls sambanden i ekvationerna 2.17, 2.18 och 2.19 

nedan. 

     (2.17) 

      (2.18) 

      (2.19) 
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Likformighetslagarna och affinitetslagarna är endast representativa om systemet har låg 

statisk uppfordringshöjd. I annat fall kan de endast användas som grova uppskattningar för 

hur förändringar i löphjulsdiameter och varvtal påverkar systemet. 

2.6 Reglering av system 
Ett pumpsystem måste dimensioneras för sitt maximala pumpbehov. Dock är det ovanligt att 

en pump körs kontinuerligt på sin maximala effekt, varför en reglering av systemet ofta är 

nödvändig. Ett reglerbehov kan även uppkomma om dimensionering av systemet inte 

utfördes korrekt när systemet uppfördes alternativt om pumpbehovet har ändrats över tiden. 

Pumpar kan regleras på många olika sätt och reglermetoderna kan delas in i kontinuerliga och 

diskontinuerliga reglermetoder. Nedan beskrivs några av de vanligaste sätten att reglera en 

pumpdrift. 

2.6.1 Nedsvarvning av löphjulsdiametern 
I enlighet med likformighetslagarna givna i ekvation 2.14, 2.15 och 2.16 ger en nedsvarvning 

av pumpens löphjul en minskning i flöde, effekt och uppfordringshöjd. Nedsvarvning av 

löphjulet skall göras om pumpbehovet är konstant och behovet har ändrats permanent eller 

om pumpen inte var korrekt dimensionerad till behovet från början. Denna åtgärd medför en 

viss försämring av pumpens verkningsgrad då löphjulet inte längre är korrekt dimensionerat 

till spiralhuset men är en billigare lösning än att exempelvis investera i en helt ny pump. En 

nedsvarvning av löphjulet är en diskontinuerlig reglermetod. 

2.6.2 Parallellkopplade eller seriekopplade pumpar 
När en anläggning har mycket stora skillnader i flödesbehov kan flera pumpdrifter installeras 

för att sedan manövreras parallellt eller i serie. Vid stort effektbehov körs samtliga pumpar 

medan en nedreglering görs genom att ett visst antal pumpdrifter stängs av helt. Denna 

lösning är en utrymmeskrävande lösning och kan även vara dyr då en investering måste göras 

i flera drifter. Seriekopplade pumpar ger bäst utbyte när systemkurvan är brant och till stor 

del utgörs av dynamisk uppfordringshöjd medan reglering med parallellkopplade pumpar ger 

högst utdelning när systemkurvan har hög andel statisk uppfordringshöjd. Både parallell- och 

seriekoppling av pumpar är diskontinuerliga reglermetoder. 

2.6.3 Start- och stoppreglering 
Reglermetoden är en mycket vanlig metod då anskaffningskostnaden kring pumpdriften är 

relativt låg trots att den kan innebära vissa kringkostnader så som investeringar i 

ackumulatortankar för mellanlagring och tålig startutrustning. Metoden är fördelaktig ur ett 

energianvändningsperspektiv om systemets uppfordringshöjd till stor del är statisk. Varje 

start och stopp ger även en belastning på elnätet samt påverkar rörledningar som en följd av 

snabba tryckändringar. Viktigt när det gäller denna reglermetod är att säkerställa att systemet 

har snabbreglerande ventiler samt att friktionsförlusterna i rör och ventiler är små. I annat fall 

kommer en stor del av driftcykeln utgöras av startperioder innan pumpen och systemet nått 
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driftpunkten samt av stopperioder innan flödet har avstannat helt och regleringen blir då mer 

lik strypreglering. Reglermetoden är diskontinuerlig. 

2.6.4 Strypreglering 
Vid strypreglering regleras flödet kontinuerligt genom att en strypventil installerats efter 

pumpens tryckstuds. Strypventilen gör att systemkurvan i figur 2.8 får en brantare lutning 

vilket illustrerar att en ökning av mottrycket i systemet har skett som pumpen således måste 

övervinna. Den blåa kurvan i figur 2.8 representerar systemkurvan för det strypreglerade 

systemet medan den lila kurvan visar ett system som är dimensionerat för det rådande 

specifika flödesbehovet. Strypreglering innebär därmed att det krävs en större pumpeffekt för 

att erhålla samma flöde jämfört med om pumpen hade varit dimensionerad för just det 

specifika flödet. I exemplet i figur 2.8 erhålls ett flöde på cirka 3250 l/min både i punkt A och 

i punkt B. Effekten i punkt A är enligt ekvation 2.7 cirka 11,7 kW medan i punkt B endast 5,9 

kW. Skillnaden mellan de två systemkurvorna utgörs av förluster som kommer av 

strypregleringen och beräknas genom ekvation 2.20 nedan. Trots de stora förlusterna vid 

strypreglering och de höga energikostnaderna är denna reglermetod mycket vanlig då 

reglermetoden möjliggör att systemet kan anpassas till ett variabelt behov samtidigt som 

investeringskostnaden är mycket låg i relation till exempelvis frekvensreglering (förklaras i 

kommande delar).  

Figur 2.8 System- och pumpkurvor för ett strypreglerat exempelsystem och för ett 

exempelsystem med en pump som är dimensionerat för det rådande behovet. 

                           (2.20) 

2.6.5 By-pass-reglering 
För att variera flödet kontinuerligt kan by-pass-reglering användas. Detta betyder att pumpen 

körs på maximalt flöde och sedan leds viss del av flödet tillbaka till pumpen för att återigen 

pumpas genom systemet. Detta medför stora förluster då effekten som krävs för 
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cirkulationsflödet aldrig används till någonting nyttigt utan utgörs av rena förluster. Som 

följd av de höga förlusterna är denna reglermetod relativt ovanlig för centrifugalpumpar.  

2.6.6 Varvtalsstyrning med frekvensomriktare 
Förändring av varvtalen hos en drift kan göras på olika sätt. Ett av de mest effektiva och mest 

fördelaktiga sätten är varvtalsreglering med frekvensomriktare, så kallad frekvensreglering. 

Frekvensreglering sker genom att induktionsmotorn som driver pumpen drivs genom en 

frekvensomriktare kopplad till nätet. Frekvensomriktaren omvandlar en växelspänning av en 

vanligen konstant frekvens till en växelspänning med en annan, oftast variabel frekvens 

(Alfredsson, 2002, p. 324).  

Frekvensreglering medger att en applikation kan styras direkt utifrån det rådande behovet och 

en kontinuerlig flödesreglering möjliggörs. Vid frekvensreglering ändras inte systemkurvan 

(inget ytterligare motstånd skapas i systemet) utan det är istället pumpkurvan som anpassas 

till effektbehovet vilket kan ses i figur 2.9 nedan. Pumpkurvan flyttas som en funktion av att 

motorns moment- och varvtalskurva flyttas och det påverkar i sin tur pumpkurvan. 

Pumpkurvan för en specifik pump är framtagen för ett specifikt varvtal och således gäller den 

verkningsgrad som pumptillverkaren anger för märkvarvtal. För att ta fram pumpkurvor för 

andra varvtal används affinitetslagarna. 

 

Figur 2.9 Frekvensreglering ger att pumpkurvan flyttas och systemkurvan hålls konstant. 

Detta ger att nya driftpunkter längs systemkurvan infinner sig. 

Affinitetslagarna ger att en nedreglering av varvtalet till hälften minskar flödet till hälften, 

uppfordringshöjden till en fjärdedel och effektbehovet på pumpaxeln till en åttondel av det 

ursprungliga effektbehovet vilket således leder till lägre energianvändning och därmed lägre 

driftskostnader. 

Vid frekvensreglerad drift av en pump beror pumpverkningsgraden på hur systemet är 

uppbyggt. Mest fördelaktig är frekvensreglerad drift då systemet har låg eller ingen statisk 

uppfordringshöjd och det motstånd som pumpen måste övervinna till största del består av 
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strömningsförluster i rör och dylikt. I musselkurvan i figur 2.10 nedan kan sju olika 

pumpkurvor för olika varvtal n, en systemkurva samt verkningsgradsparabler ses. Vid 

obefintlig statisk uppfordringshöjd börjar systemkurvan i origo, korsar pumpkurvorna i 

driftpunkterna och följer verkningsgradsparablerna vilket ger att verkningsgraden i stort sett 

hålls konstant för de olika varvtalen. Om systemet istället har en stor andel statisk 

uppfordringshöjd kommer systemkurvan som tidigare nämnts, att börja längre upp på y-axeln 

– systemkurvan följer inte längre verkningsgradsparablerna och verkningsgraden kommer att 

variera över olika varvtal. Att varvtalsreglera ett pumpsystem med hög andel statisk 

uppfordringshöjd kan även orsaka vibrationer vid låga varvtal och således öka slitaget på 

systemet samt ge en förhöjd bullernivå. 

 

Figur 2.10 Om ett system inte har någon statisk uppfordringshöjd startar systemkurvan i 

origo och följer sedan verkningsgradsparablerna. Verkningsgraden hos pumpen är då i stort 

sett konstant över olika varvtal (Gilmore, 2009). 

Frekvensreglering ger även en förbättrad processkontroll då det medför enkel och framförallt 

snabb åtgärd av små variationer i flödesbehov jämförelse med exempelvis strypreglerade 

system. Andra vinster med varvtalsstyrning är att sänkt flödeshastighet minskar risken för 
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kavitation
3
 på spiralhus och löphjul vilket i sin tur minskar slitaget och ökar livslängden hos 

pumpen. Nackdelen med frekvensreglering är att installationskostnaden i jämförelse med 

andra reglersystem är hög. 

2.7 Motor 
Trefasiga asynkronmotorer klassificeras av International Electrotechnical Commission (IEC) 

sedan 2008 under olika effektivitetsklasser (Energimyndigheten, 2010). Klasserna är IE1, IE2 

och IE3 där IE3 har högst verkningsgrad. Vid ombyggnation och nyinvesteringar är det 

naturligtvis mest fördelaktigt att välja en motor med så hög verkningsgrad som möjligt – i 

dagsläget IE3. Även om förbättringen i verkningsgrad endast är några procent mellan de 

olika klasserna kan de procentenheterna naturligtvis påverka ekonomin hos ett elintensivt 

företag med många elmotordrifter. Verkningsgraden är framtagen för märkeffekt och 

påverkas negativt av att motorn lastas under märklast. Mellan 75 och 100 % belastning hålls 

verkningsgraden i stort konstant men om belastningen sjunker under 50 % sjunker 

verkningsgraden för mindre motorer, vilket kan ses i figur 2.11 nedan. För större motorer 

hålls verkningsgraden i stort sett konstant ner emot cirka 30 % belastning för att sedan sjunka 

avsevärt vid lägre belastning. En korrekt dimensionering av motorn utifrån 

belastningsbehovet är viktigt för att säkerställa en hög verkningsgrad.  

                                                 
3
 Kavitation innebär att vätskan ”kokar” lokalt och en gasbubbla bildas som följd av lågt statiskt tryck. Bubblan 

imploderar sedan när trycket höjs och skapar en tunn jetstråle som med stor kraft kan skada det 

omkringliggande området inuti exempelvis spiralhus eller vid löphjul (Sulzer, 2010, p. 7). 
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Figur 2.11 Verkningsgrader för motorer av olika storlek som funktion av belastningsgrad 

(Durmus Kaya, 2008). 

2.8 Livscykelkostnadsanalys (LCC) och nuvärde 
Vid arbete med långsiktiga investeringar är det viktigt att lönsamheten hos investeringarna 

bedöms på ett riktigt sätt. Detta kan göras genom att genomföra en livscykelkostnadsanalys 

samt genom att beräkna nuvärdet av investeringen och framtida utgifter och besparingar. 

Nuvärdet är samtliga in- och utbetalningar förknippade med investeringen omräknade till 

dagens värde. Nuvärdet beräknas genom ekvation 2.21 nedan där I är det årliga inbetalnings- 

över eller -underskottet, r är kalkylräntan och i är antal år. 

     
  

      

 

   

 (2.21) 

Nuvärdet subtraheras sedan från den initiala investeringskostnaden och ett nettonuvärde 

erhålls. Om nettonuvärdet är större än noll är investeringen lönsam. Vid jämförelse mellan 

olika investeringar tas nuvärdet av livscykelkostnaden för de olika alternativen fram och 

sedan väljs det alternativ med lägst nuvärde. Kalkylräntan skall motsvara investerarens 
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avkastningskrav samt inkludera ränta för lånat kapital och risker för investeringen. Som 

kalkylränta används den nominella räntan som tar hänsyn till inflation och i beräkningarna 

har Siemens interna kalkylränta använts. För att ta hänsyn till framtida energiprisökningar tas 

I fram för respektive år i med hjälp av en årlig energiprisökning exklusive inflationens 

påverkan. 

Med livscykelkostanden för en produkt menas den totala kostnaden för inköp, installation, 

drift och underhåll. Livscykeln för ett pumpsystem uppskattas vanligen till cirka 20 år och 

restvärden för pumpar brukar normalt sättas till noll, utan hänsyn tagen till att det resterande 

systemet (exempelvis motor) har längre livslängd än 20 år. Ekvation 2.22 nedan visar de 

olika parametrarna som utgör kostnaden för en livscykel hos ett system. 

                                                     (2.22) 

Investeringskostnad,              

Investeringskostnaden utgörs av alla kostnader relaterade till konstruktionen av systemet 

fram till och med att systemet är klart att driftsättas. 

Drift- och underhållskostnad,                  

Kostnad under drift beror ofta av vilket sorts pumpsystem det rör sig om. Driftkostnaden 

stiger snabbt om den pumpade fluiden är ett farligt/miljöfarligt medium och kontroller efter 

läckage, spill eller felfunktion kontinuerligt måste genomföras. 

Energikostnad,         

Energikostnaden utgör ofta den största posten i den totala livscykelkostnaden och är precis 

som namnet vittnar om kostnaden för den totala energianvändningen över livscykeln. 

Restvärde,            

Restvärdet utgörs av investeringens värde vid livscykelns slut. 
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3. Genomförande 

Kapitlet beskriver fallstudiesystemet samt behandlar tillvägagångssättet för mätning och 

analys av mätresultaten för fallstudien. Slutligen beskrivs även de ekonomiska beräkningarna 

och dess beräkningsresultat. 

3.1 Fallstudie 
En fallstudie valdes att göras hos en av Siemens kunder: Stora Ensos kartongfabrik i Fors, 

Dalarna. Målet för fallstudien var att undersöka hur stor energibesparing som kunde göras för 

en elmotordrift kopplad till en pumpapplikation samt att ge förslag på åtgärder för minskad 

energianvändning. 

3.1.1 Systemet 
Pumpen är en massapump av centrifugaltyp där massan pumpas från en ackumulatortank i 

form av ett massatorn (torn 5) via en rörledning till ett massakar för mellanlagring i en 

närliggande byggnad. 

Torn 5 har volymen 1500    och höjden 20,9 m. Rörledningarna består av cirka 120 m rör 

med diametern 0,2 m samt 5 m rör med diametern 0,15 m. Röret har cirka tolv 90  krökar 

samt två stycken T-rör. Systemets statiska uppfordringshöjd bedömdes vara cirka 8 m. 

Pumpens sugstuds är ansluten till torn 5 vid bottennivån och rörsystemets utlopp i 

mellanlagringskaret är inte trycksatt utan där råder atmosfärstryck. Detta ger att tryckhöjden 

vid inloppet beror av nivån i massatornet plus atmosfärstryck. Nivån i massatornet beror i sin 

tur av massaproduktionen (inflöde) samt av flödesbehovet till kartongproduktionen (utflöde). 

Tryckhöjden vid utloppet är lika med atmosfärstryck. Pumpen är placerad i direkt anslutning 

till tornets utlopp. 

Systemet regleras i dagsläget med strypreglering genom två reglerventiler. Systemet styrs 

främst utifrån flödesbehovet genom en flödesgivare och en reglerventil som båda sitter i nära 

anslutning till massakaret. Längre mot pumpen sitter en tryckgivare och en motsvarande 

reglerventil som styrs av trycket i ledningen. 

Pumpen körs i stort sett dygnet runt, året om med undantag för de 20 dagar av planerat 

driftstopp samt eventuella oplanerade driftstopp som bruket har. I dagsläget råder ett 

maxflödesbehov av 5000 l/min men enligt drifttekniker utgörs behovet oftast av lägre flöden. 

Flödet varierar över tiden och beror av vilken produkt som tillverkas i fabriken samt med 

vilken hastighet produktionen kör. Ett tryckbehov av 3,5 bar finns också på systemet då detta 

tryck enligt uppgift krävs för att massaprov skall kunnas tas vid en provventil som är placerad 

i slutet av rörsystemet nära massakaret. Eftersom att tryckindikatorn är placerad i början av 

rörledningssystemet och provtagningsventilen i slutet skulle en flytt av provtagningsventilen 

närmare pumpen kunna medföra att systemet kunde köras på ett lägre tryck. Platsen för 

provtagningsventilen illustreras av ett rött kryss i figur 3.2.  
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Pumpen drivs av en 4-polig, 75 kW asynkronmotor. Motorn är ansluten via en 70 m lång 

motorkabel till brukets ställverk. Mellan motor och pump sitter en koppling. Kopplingens 

verkningsgrad antogs vara lika med 1 då kopplingar av detta slag ofta har hög verkningsgrad. 

Dock medför antagandet naturligtvis en viss förenkling. Figur 3.1 visar drivlinan och 

pumpens uppställning och figur 3.2 ger en systemöversikt. Komponenternas märkdata finns i 

bilaga 1. Enligt underhållspersonal finns det även viss redundans i systemet genom en 

ytterligare drift med tillhörande pump som kan användas om nuvarande system skulle 

haverera. 

 

Figur 3.1 Bild över fallstudiens drift: elmotor, koppling, centrifugalpump och massatorn 5. 

Massatorn 5 

Motor 

Koppling 

Rörledning till 

massakar 

Centrifugalpump 
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Figur 3.2 Flödesschema över fallstudiesystemet. Punkt 1 motsvarar mätpunkten för 

massanivån i tanken, punkt 2 motsvarar platsen för tryckmätningen och punkt 3 motsvarar 

platsen för flödesmätningen. Det röda krysset motsvarar platsen för provtagningsventilen i 

slutet av rörledningen. 

Tabell 3.1 nedan ger viktiga system- och fluidspecifika parametrar relevanta för beräkning av 

strömningsförluster för fallstudiesystemet. (Krook, 2013). 

Tabell 3.1 System- och fluidspecifika parametrar för fallstudien. 

Variabel Värde 

Massatyp Kemitermomekanisk massa, granflis raffineras efter 

förbehandling med värme och kemikalier (Na-sulfit 

och lut). Massan tvättas och bleks med väteperoxid 

och lut. 

Koncentration, C 4 % 

Inre rördiameter, D 120 m rör med D = 0,2 m, 5 m rör med D = 0,15 m 

Flöde, Q 2500-5000 l/min 

Flödeshastighet, V 0,042 – 0,083 m/s 

Massans temperatur, T 48   

Freeness Ca 530 ml CSF 

Rörmaterial Rostfritt stål 
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Geodetisk uppfordringshöjd 3 m. v. p 

Systemspecifika krav 5,1 m. v. p 

3.1.2 Mätning och analys av systemet 
Energianalysen inleddes med att det teoretiska effektbehovet beräknades. Här antogs att 

tryckkravet av 3,5 bar i systemet inte fanns utan beräkningarna gjordes endast utifrån de 

teoretiska strömningsförlusterna och reglerbehovet över flödesventilen. Denna beräkning 

gjordes för att undersöka om systemet kunde dimensioneras bättre om provtagningsventilen 

flyttades närmare pumpen. För att beräkna strömningsförluster vid massapumpning i rakrör 

användes metoden beskriven under ”Beräkning av förluster vid pumpning av pappersmassa” i 

sektion 2.3.1.1, och för beräkning av engångsförluster användes förlustberäkningen för 

engångsförluster för vatten trots att det sistnämnda innebär en förenkling.  

Beräkningarna gjordes för ett ”maxfall” med ett flöde på 5000 l/min och en miniminivå av 

massa i tornet. Detta motsvarar det scenario där pumpen behöver arbeta som mest utifrån 

rådande behov. 

För att mäta den faktiska effekt som förbrukas av systemet i dagsläget installerades 

mätutrustning vid namn Sentron Pac 3200. Eventuella övertoner ger endast förlusteffekt i 

motorn och medför alltså ingen positivt mekanisk axeleffekt. Mätningarna bör således göras 

med ett instrument som har inbyggt filter för att filtrera bort multiplar med frekvenser högre 

än 50 Hz (Alfredsson, 2011, p. 167). Sentron Pac 3200 motsvarar dessa krav och kan således 

användas under en seriös mätning. Mätutrustningen har möjlighet att mäta och logga mer än 

50 mätvärden men de som är relevanta för fallstudien är aktiveffekt, reaktiveffekt, 

effektfaktor, ström och spänning.  

Massanivån i tornet mättes med en nivåmätare i tornet, vid punkt 1 i figur 3.2. Trycket 

uppmättes med tryckmätare i nära anslutning till tryckstudsen hos pumpen, vid punkt 2 i figur 

3.2 och flödesmätningen gjordes med en flödesmätare i nära anslutning till massakaret i slutet 

på rörledningen, vid punkt 3 i figur 3.2. Mätningarna genomfördes under en arbetsveckas 

kontinuerlig drift under normala förhållanden. Enligt brukets personal motsvarade 

mätningsveckan en vanlig produktionsvecka utan större avvikelser. De lagrade värdena 

exporterades till Excel där de behandlades och tolkades. 

De uppmätta värdena extrapoleras över året och ett ungefärligt driftmönster togs fram i form 

av ett varaktighetsdiagram. Då systemet har en variabel drift med flöden mellan 2000 l/min 

till 5000 l/min och en relativt låg andel statisk uppfordringshöjd insågs tidigt att i detta fall 

skulle frekvensreglering vara fördelaktigt. 

Utifrån det uppmätta flödet och tryckbehovet i systemet beräknades effektbehovet för 

drivlinan vid frekvensreglerad drift. Energibehovet togs fram genom att multiplicera 

effektbehovet med varaktighetsdiagrammet. Tre olika scenarion togs fram enligt nedan och 
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sedan togs en differens mellan de olika scenariona fram och de ekonomiska besparingarna 

beräknades. Scenario 2 togs fram för att undersöka huruvida det är motorn eller 

reglersystemet som påverkade energianvändningen i störst utsträckning. 

 Scenario 1 erhålls då ingen ombyggnation görs av systemet och den gamla motorn 

och strypregleringen får vara kvar i processen. 

 Scenario 2 erhålls då driften styrs genom en frekvensomriktare samtidigt som den 

gamla motorn får vara kvar. 

 Scenario 3 erhålls då driften styrs genom en frekvensomriktare och motorn byts ut 

mot en IE3-motor. 

Belastningen av motorn beräknades även för att undersöka verkningsgraden hos denna. 

Utifrån belastningsgraden hos motorn och standardvärden för verkningsgrader för en 75 kW 

motor (    -last,    -last och    -last) beräknades förlusterna över motorn. Skillnaden mellan 

standardverkningsgraderna för de olika belastningsfallen är mycket liten (0,93, 0,941 och 

0,945) och således borde skillnad i förlust över motorn vid olika belastning även den vara 

mycket liten. Förlusterna över pumpen beräknades genom att anta att verkningsgraden var 

konstant vilket är ett rimligt antagande vid strypreglerade system. Den effektförlust som sker 

genom strypregleringen beräknades genom att ta differensen mellan uppmätt effekt ut från 

pumpen vid strypreglering och den erforderliga beräknade effekt som systemet krävde utan 

hänsyn tagen till strypregleringen. 

Offerter för en ombyggnation av drivlinan togs in där byte av motor till en 55 kW IE3-motor, 

borttagning av strypventil, projektledning och allt kringarbete ingick. Utifrån detta, 

underhållskostnader och den månatliga besparingen kunde sedan återbetalningstiden 

beräknas. 

3.1.3 LCC 
Antagandet att förebyggande underhåll för både motor, rörsystem och frekvensomriktare sker 

under planerade driftstopp har gjorts för fallstudien. 

Underhålls- och driftstoppskostnad för frekvensomriktardriften har uppskattats utifrån 

kostnaden av en arbetsdag per år för en underhållsingenjör. Den lägsta Mean Time Between 

Failure
4
-tiden förknippad med Siemens frekvensomriktare av aktuell storlek är 52 år 

(Siemens, 2012). Baserat på detta har en approximation om att inplanerat förebyggande 

underhåll av frekvensomriktare skall säkerställa att inga ytterligare driftstopp inträffar som en 

följd av dess installation. I detta fall har en hög servicekostnad antagits för att ge lite höjd för 

eventuella korta driftstopp under livscykeln (20 år). För att ytterligare minska eventuella 

långa driftstopp i det fall frekvensomriktaren skulle gå sönder har kostnaden för en reserv 

frekvensomriktare tagits med i investeringskostnaden. 

                                                 
4
 MTBF är beräknade värden av sannolikheten för att en viss komponent går sönder uttryck i år. 
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För de två strypreglerade systemen antogs att ett servicetillfälle med förebyggande underhåll 

skulle behövas var femte år utfört av en underhållsingenjör under en arbetsdag. 

Investeringskostnaden för det strypreglerade systemet antogs vara 0 kr eftersom det redan var 

ett befintligt system. Det frekvensreglerade systemets investeringskostnad baserades på de 

offerter som tagits in för ombyggnationen men redovisas inte i rapporten på grund av 

sekretess. 

Eftersom beräkningen syftar till att jämföra olika alternativ har de ekonomiska poster som 

kommer att vara lika för samtliga system inte tagits med i analysen. 

Utifrån dessa antaganden samt de tidigare nämnda offerterna beräknades nuvärden och 

livscykelkostnader. 
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4. Resultat 

De teoretiska beräkningarna som genomfördes för fallstudiesystemet resulterade i en 

motoreffekt av 48 kW vid flöde 5000 l/min och märkverkningsgrader hos systemets 

komponenter. Den totala teoretiska uppfordringshöjden för systemet blev cirka 43 m. v. p. 

vilket motsvarar drygt 4,2 bar. Andel statisk uppfordringshöjd i systemet uppgår till 18,9 % 

vilket medför att antaganden om konstant verkningsgrad hos pumpen vid frekvensreglering 

inte ger ett helt riktigt resultat. Förändringen i verkningsgrad över olika varvtal kommer dock 

att vara relativt liten varför det förenklande antagandet inte påverkar det slutliga 

effektbehovet hos motorn i stort. 

Resultatet av flödesmätningen och mätningen av nivån i massatornet kan ses i figur 4.1 och 

figur 4.2 nedan. Flödet är variabelt och har ett minimivärde av 2225 l/min och ett maxvärde 

av 4716 l/min över mätperioden. Systemet är dimensionerat för ett flöde av 5000 l/min vilket 

inte uppnås under mätperioden. Det uppmätta effektbehovet för mätperioden kan ses i figur 

4.3 och systemet hade en maxeffekt av 49,4 kW och en mineffekt av 36,4 kW under 

mätperioden. 

 

Figur 4.1 Variabelt uppmätt flödesbehov under mätperioden. 
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Figur 4.2 Variabel uppmätt massanivå i torn 5 under mätperioden. 

 

Figur 4.3 Uppmätt effekt som systemet dragit från nätet under mätperioden. 

Erforderlig pumpeffekt beror både på nivån i massatornet och på det rådande flödesbehovet. 

Ur figur 4.4 kan utläsas att under mätperioden har den uppmätta effekten som dragits från 

nätet i stort sett ett linjärt förhållande med det rådande flödesbehovet. Detta kan även ses vid 

en jämförelse av figur 4.1 och figur 4.3 då dessa grafer är mycket lika. Figur 4.5 visar sedan 

att massanivån i torn 5 inte alls på samma sätt påverkar effektbehovet under mätperioden. 

Anledningen till att grafen ser så pass instabil ut är att det strypreglerade systemets 

effektbehov endast beror mycket lite av massanivån i tornet. Detta gör att närliggande nivåer 

i tornet kan ha stor skillnad i uppmätt effekt – kurvan fluktuerar mycket. 
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Figur 4.4 Uppmätt effektbehov som funktion av rådande flödesbehov under mätperioden. 

Figur 4.5 Uppmätt effektbehov som funktion av massanivån i torn 5. x-axeln representerar 

massanivån i procent av fullt torn. Fullt torn (100 %) motsvarar 20,9 m. v. p. 

Beräkningen av de totala systemförlusterna gav resultatet i figur 4.6. Där illustreras hur 

effektförlusterna över motor och pump är relativt konstanta över olika flöden medan den 

effektförlust som kommer av strypregleringen varierar över reglerbehovet med minimum vid 

max- och minflöde och maximum i mitten av kurvan. Detta beror av att effektförlusterna från 

strypregleringen beror av både Q och H enligt ekvation 2.20. Vid lågt flöde är 

uppfordringshöjden H hög och vid högt flöde är uppfordringshöjden H låg varför maximum 

infinner sig någonstans i mitten av kurvan. Strypregleringen genererar en stor effektförlust 

och utifrån figur 4.6 ses att systemet arbetar under konstant strypning som en följd av en 

överdimensionering av cirka 10 - 15 kW. Om systemet var frekvensreglerat skulle 

effektförlusterna i stället se ut som i figur 4.7 där effektförlusterna som genererats av 

strypregleringen ersatts av effektförlusterna genererade av frekvensomriktaren. 
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Figur 4.6 Summan av förlusterna över fallstudiesystemet när det är strypreglerat samt den 

uppmätta aktiva effekten. 

Figur 4.7 Summan av förlusterna för fallstudiesystemet om det vore reglerat med 

frekvensomriktare.  

För att en investering i en drift skall vara lönsam krävs det att systemet har minst ett visst 

antal drifttimmar per år. I figur 4.8 redovisas hur antal drifttimmar per år påverkar 

återbetalningstiden för fallstudiesystemet. Lutningen hos kurvan är mellan 1000 och 2000 

drifttimmar per år brant och det är hela tio års skillnad i återbetalningstiden mellan 1000 

timmar och 2000 timmar. Efter 2000 timmar jämnar kurvan ut sig och återbetalningstiden 

mellan 4000 och 8000 drifttimmar förändras endast med två år. Grafens utseende implicerar 

att investeringen definitivt inte skulle vara lönsam om antalet drifttimmar per år låg under 

cirka 1500. Då ett pumpsystems livslängd ligger mellan 15 och 20 år skulle investeringen 

således inte hinna betalas tillbaka. 
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Figur 4.8 Återbetalningstid som funktion av drifttimmar per år. 

Energibesparingen per år för tre olika scenarion kan ses i tabell 4.1 nedan. Tabellen ger även 

nuvärdet av samtliga kostnader för hela livscykeln för de tre olika fallen. Skillnaden i 

energianvändning mellan scenario 2 och scenario 3 är mycket liten vilket ger att skillnaden i 

belastning och verkningsgrad hos motorn inte påverkar den totala energianvändningen i stor 

utsträckning. En jämförelse mellan nuvärden av livscykelkostnad för ett helt ombyggt system 

(scenario 3) och den strypreglerade systemet (scenario 1) ger att det ombyggda systemet är 

662 566 kr billigare. Detta resultat erhålls vid en årlig energiprisökning av 2 %, en 

kalkylränta av 8 % och en ekonomisk livslängd hos systemet på 20 år. 
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Tabell 4.1 Energibesparing, återbetalningstid och nuvärde av kostnader för tre olika 

scenarion. 

 Strypreglering Frekvensreglering 

med gammal motor 

Frekvensreglering 

med ny IE3 motor 

Drifttimmar [h/år] 8280 8280 8280 

Årlig energibesparing 

jämfört med 

strypreglering [%] 

0 51 % 53 % 

Återbetalningstid  0 Ett år och sju månader Två år 

Underhålls- och 

driftstoppskostnad 

5 à 10 000 20 à 10 000 20 à 10 000 

Nuvärde av 

livscykelkostnad med 

livslängd 20 år, 

kalkylränta 8 % och 

årlig energiprisökning 

2 % 

1 775 897 kr 

 

1 095 770 kr 

 

1 113 331 kr 

 

För att verifiera att beräkningarna är korrekt genomförda plottades den uppmätta effekten vid 

strypreglering samt den beräknade effekten vid frekvensreglering i samma graf. De två 

kurvorna borde, om beräkningarna utförts korrekt, likna varandra till utseendet. Effektkurvan 

för strypregleringen borde dock ha högre värden då dessa effekter även inkluderar 

strypregleringsförlusterna. I figur 4.9 nedan ses att kurvorna i stora drag är lika varandra 

förutom att strypregleringskurvan överlag består av högre effektvärden. 
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Figur 4.9 Jämförelse mellan effektkurva för strypreglering och frekvensreglering. 
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5. Diskussion 

Vid beräkningar rörande pumpdrifter är det viktigt att varje enskilt pumpsystem behandlas 

separat. Verkningsgraderna hos de olika komponenterna påverkar varandra och en 

grundläggande systemkunskap är mycket viktigt att ha vid val av reglermetod och 

dimensionering av pumpsystem. För Siemens, som en utomstående leverantör av produkter 

och tjänster, är samarbetet med kunden av största betydelse. Alla pumpsystem är olika, även 

om generella riktlinjer finns för hur en effektivisering av ett system kan göras. Samarbetet 

med kunden gör att Siemens kan kombinera sin spetskompetens inom kraftelektronik med 

kundens systemkunskap om sin specifika anläggning och tillsammans presentera en lösning 

som är fördelaktig för båda parter. 

För att massaprover skall kunna tas genom den provtagningsventilen i slutet av systemet 

krävs att systemet körs med 3,5 bars tryck. De teoretiska beräkningarna gav att systemet 

krävde mer än 3,5 bars. Eftersom systemet fungerar i dagsläget med ett tryck av 3,5 bar 

indikerar det att det teoretiskt beräknade effektbehovet är för stort och att resultatet inte är 

helt riktigt. Resultatet bygger på de approximativa beräkningarna gällande 

strömningsförluster vid pumpning av pappersmassa och det är därför inte särskilt förvånande 

att resultatet inte blir helt riktigt. Eftersom resultatet gav att en större effekt än den 

erforderliga effekten i dagsläget krävdes för att systemet skulle fungera, ger det i alla fall 

indikation om att en flytt av provtagningsventilen närmare pumpen inte automatiskt ger ett 

lägre effektbehov.  

Beräkningarna för fallstudien har gjort till allra största del utifrån praktiskt uppmätta värden 

vilket för med sig att det ekonomiska resultatet i stor utsträckning motsvarar den verkliga 

besparingspotentialen. De enda förenklingarna som gjorts under beräkningen av besparing 

och återbetalningstid för fallstudien är förenklingen att pumpens verkningsgrad är konstant 

över de olika varvtalen samt att kopplingens verkningsgrad är lika med 1. Antagandet om 

pumpen gjordes med tanke på att andelen statisk uppfordringshöjd i systemet är liten vilket 

gör att driftpunkten rör sig inom samma verkningsgradsområde vid olika varvtal. Om 

systemet ser annorlunda ut måste hänsyn tas till att pumpens verkningsgrad ändras vid olika 

varvtal vilket i sin tur leder till att systemverkningsgraden minskar något. Antagandet om 

kopplingens verkningsgrad är gjord då information om vilken verkningsgrad kopplingen 

faktiskt har inte har kunnat tas fram. Kopplingar av detta slag har generellt sett en 

verkningsgrad närmare 1 vilket gör att antagandet inte i stor utsträckning påverkar resultatet. 

Mätningarna som ligger till grund för beräkningarna genomfördes endast under en 

arbetsveckas tid och extrapolerades sedan över året vilket naturligtvis medför en förenkling. 

Dock valdes mätningsveckan ut med avsikt att driften skulle motsvara en så vanlig veckas 

drift som möjligt. Om mer tid hade funnits hade ytterligare mätningar under en längre 

tidsperiod genomförts för att säkerställa att det framtagna årliga driftmönstret motsvarar det 
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verkliga driftmönstret. För att validera de beräknade värdena plottades de uppmätta 

effekterna tillsammans med de beräknade effekterna i samma graf. Detta gav att resultatet 

kunde bedömas vara rimligt och verklighetstroget. 

I och med att den årliga besparingspotentialen var så pass stor i förhållande till 

investeringskostnaden i fallstudien är investeringens lönsamhet nästintill oberoende av hur 

stor den årliga energiprisökningen och inflationen faktiskt blir. Återbetalningstiden är även 

kort i relation till den ekonomiska livslängden hos systemet vilket även det vittnar om att 

investeringen är fördelaktig. Det strypreglerade systemet hade heller ingen 

investeringskostnad men fick ändå en högre livscykelkostnad än de frekvensreglerade 

systemen. 

Trots de många fördelarna med att dimensionera en drift korrekt utifrån det rådande behovet 

kan det även finnas fördelar med att överdimensionera en drift. Osäkerhet kring stora 

framtida förändringar i behovet ger att en överdimensionering kan vara på sin plats, speciellt 

för en drift där varje driftstopp har stor negativ ekonomisk påverkan på verksamheten. Vid 

dimensionering är det därför viktigt att genomföra en grundlig utvärdering av rådande behov 

samt eventuella framtida förändringar av behovet. 

När det gäller olika reglermetoder är frekvensreglering generellt sätt alltid bättre ur ett 

energianvändningsperspektiv jämfört med andra reglermetoder. Ekonomiska beräkningar 

skall alltid genomföras för att se vad livscykelkostnaderna för de olika systemen blir men så 

fort ett variabelt flödesbehov råder är frekvensomriktare att föredra. Andelen statisk 

uppfordringshöjd i systemet måste dock beaktas då en frekvensreglerad drift inte är 

fördelaktig vid en alltför stor andel statisk uppfordringshöjd. Om en nedsvarvning av 

pumphjulets diameter ger ett tillfredställande resultat på grund av ett konstant flödesbehov 

kanske detta alternativs låga investeringskostnad göra att en nedsvarvning är att föredra.  

Installationen av frekvensomriktaren adderar en komponent till driften som potentiellt kan gå 

sönder och stoppa produktionen. Ett stopp kan kosta många hundra tusen kronor men i detta 

fall har ett antagande gjorts om att 10 000 kr per år räcker som 

underhållskostnad/driftstoppskostnad för systemet. Denna låga siffra kommer sig av att 

frekvensomriktare av fallstudiens storlek inte kräver omfattande underhåll samt att systemet i 

detta fall även har en viss redundans i och med att det finns en ytterligare drift med 

tillhörande pump som kan användas och lösa uppgiften om frekvensomriktaren skulle gå 

sönder. 

Utifrån fallstudiens resultat inses att det absolut viktigaste vid energieffektiviseringsprojekt är 

att se på systemet som en helhet. Att ha enskilda komponenter i ett system med höga 

verkningsgrader för inte automatiskt med sig att systemets verkningsgrad är hög. Som 

resultaten från fallstudien visar är reglermetoden viktigare ur ett systemverkningsgrads-

perspektiv än de individuella verkningsgraderna hos motor och pump. Figur 4.6 ger att en 
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omdimensionering av motorn för att höja belastningsgraden och därmed verkningsgraden hos 

densamma inte skulle leda till stora besparingar då förlusterna över motorn i dagsläget redan 

är små. Skillnaden mellan energianvändning för scenario 2 och scenario 3 är även den 

mycket liten vilket tyder på att det är systemets reglermetod och inte belastningen av motorn 

(och således verkningsgraden hos den samme) som är det viktigaste. Eftersom 

fallstudiesystemet är överdimensionerat och körs med en konstant strypning kan ett billigt 

alternativ för att konstant sänka flödet vara att slipa ner diametern på löphjulet. Detta skulle 

ge att förlusterna relaterade till strypregleringen skulle minska men samtidigt medföra att 

förlusterna över pumpen ökar då löphjulet inte längre är optimalt anpassat till spiralhuset. 

Detta alternativ ger även att en reglering fortfarande är nödvändig då systemet de facto har ett 

variabelt behov. Installation av en frekvensomriktare skulle medföra att driften kunde köras 

utifrån rådande behov oavsett om det behovet utgörs av max- eller minflöde och att 

förlusterna skulle minimeras. Systemverkningsgraden skulle höjas och energikostnaden 

minska. En installation av en frekvensomriktare skulle även möjliggöra en över-

dimensionering av motor och pump för att möjliggöra framtida ändringar i behovet utan att 

medföra ökade förluster vid lägre behov. 

För tillfället pågår det diskussioner inom teknikbranschen om höjningar av verkningsgraden 

hos motorer och komponenter som redan i dagsläget har höga verkningsgrader. Det viktigaste 

är dock att denna diskussion kombineras med ett systemtänk baserat på en systemförståelse. 

Att byta ut en motor med 85 % verkningsgrad mot en motor med en verkningsgrad över 90 % 

kan utåt sett ge sken av att vara optimalt ur energieffektiviseringsperspektiv medan den 

största vinsten kanske skulle göras genom att se över reglermetoden.  

En utmaning som följer med alla energieffektiviseringsprojekt är att övertala verksamhets-

ansvariga om att minskade driftskostnader är ett incitament gott nog för en ombyggnation. En 

fabrik kan utgöra ett komplicerat system som kräver finjustering och kalibrering för att 

fungera korrekt. Om en ombyggnation då skall genomföras krävs att risken att systemet inte 

fungerar efter ombyggnationen är liten. Även om investeringen är relativt liten och 

ombyggnationen inte är särskilt komplicerad kan naturligtvis komplikationer uppstå. Dessa 

kan förebyggas genom att varje system betraktas som ett unikt system och att en grundlig 

genomgång av krav och specifikationer för systemet görs innan ombyggnation. Devisen ”If it 

ain’t broken, don’t fix it” håller inte i en tid då en tunna olja kostar runt 100 USD, utan då är 

energieffektiviseringar ett viktigt, snart kanske till och med nödvändigt, sätt att säkerställa ett 

positivt ekonomiskt resultat vid årets slut. 

Målen med projektet var att identifiera en sektor eller ett område inom industrin där 

energieffektiviseringar är möjliga samt att ta fram data som styrker eller förkastar 

energieffektiviseringspotentialen. Fallstudien visar att energieffektiviseringspotentialen är 

stor hos strypreglerade pumpsystem och att stora besparingar kan göras genom investeringar 

med kort återbetalningstid. Ett tillvägagångssätt för hur energieffektiviseringsprojekt av detta 

slag kan angripas skulle även arbetas fram för att förenkla beslutsprocessen förknippad med 
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projekten och detta har presenterats för Siemens internt. Tilläggas kan att initialt fanns en 

önskan om att arbeta fram mer generella riktlinjer som skulle kunna användas för drifter med 

pumpapplikationer. Detta har dock varit svårt då pumpsystem ser olika ut och ett allt för 

generellt angreppssätt på effektiviseringsprojekten utan att tillräcklig systemkunskap 

inhämtats för varje system kan leda till driftstopp och komplikationer. Utifrån detta kan dock 

målen med viss modifikation anses vara uppfyllda. 

Tidigare gav Energimyndighetens Program för Energieffektivisering (PFE) en möjlighet till 

att investera i energieffektiva lösningar med en skattereduktion som incitament. Sedan 

årsskiftet 2012/2013 kan företag inte längre ansluta sig till PFE vilket troligtvis kommer att 

leda till en minskning av investeringar för energieffektivisering. För tillfället ligger de nya 

energidirektiven på Energimyndighetens bord för tolkning och där finns uppmaningar om att 

varje medlemsstat skall genomföra energieffektiviseringar (Björkman, 2013). Min 

förhoppning är nu att PFE får fortsätta alternativt att motsvarande program tas fram för att 

skapa möjlighet och incitament för den svenska industrin att tänka långsiktigt även i tider av 

lågkonjunktur. 

Rekommendation fallstudie 

Min rekommendation till Stora Enso Fors är framför allt att investera i en frekvensomriktare 

till den aktuella driften då detta skulle minska effektförlusterna avsevärt samt medföra ett 

lägre slitage på komponenterna. Efter drygt två år skulle återbetalningstiden vara nådd och 

pumpsystemet med frekvensreglering skulle gå över till att spara en viss summa pengar varje 

år. Jag rekommenderar även en investering i en IE3-motor av mindre storlek då den befintliga 

motorn är avsevärt större än vad behovet kräver. Enligt de teoretiska beräkningarna är den 

högsta effekt som krävs för att fylla ett flödesbehov av 5000 l/min strax under 48 kW vilket 

kan antas vara väl högt enligt tidigare motiveringar. För att säkerställa att processen fungerar 

och för att ge en marginal för framtida eventuella tryckhöjningar i systemet kan med fördel 

en 55 kW IE3-motor installeras vilket fortfarande ger en betydligt bättre dimensionering till 

behovet och således även en mer anpassad belastning av motorn och därmed högre 

verkningsgrad. 

En flytt av provtagningsventilen ger inte möjlighet till att sänka energianvändningen då 

energin som krävs för att flytta pappersmassan från tornet till tanken i stort sett motsvarar 

eller överskrider det tryckbehov som provtagningsventilen sägs kräva. 
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6. Slutsats 

 Energieffektiviseringspotentialen för strypreglerade centrifugalpumpsdrifter är stor 

och stora besparingar kan göras genom investeringar med kort återbetalningstid. 

Störst effektiviseringspotential har drifter som körs kontinuerligt med ett stort antal 

drifttimmar per år och som har låg statisk uppfordringshöjd. Sådana drifter är 

exempelvis vanliga i vattenverk, pappersbruk och värmeverk. 

 

 Systemverkningsgraden är det absolut viktigaste vid energieffektiviseringsprojekt och 

en god förståelse för hur komponenter och reglersystem samverkar är av yttersta vikt 

för att ha möjlighet att höja den. 

 

 En investering i ett anpassat reglersystem kan innebära besparingar som när 

återbetalningstiden har passerat kan ge möjligheter till återinvestering i andra drifter. 

Ett mindre energieffektiviseringsprojekt kan därmed vara starten på en positiv spiral 

av energibesparingsåtgärder. 

 

 Vidare skulle liknande studier kunna göras för kompressorer samt fläktar för att få 

faktiska siffror som understödjer effektiviseringspotentialen även i dessa fall då även 

de är applikationer som ofta är överdimensionerade och inte optimalt reglerade. 

 

 Slutligen rekommenderas Stora Enso Fors att byta ut strypregleringen hos 

fallstudiesystemet till frekvensreglering då detta avsevärt sänker energikostnaderna 

relaterade till systemet.  
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Bilaga 1 

Tabell 1 Konstanter som använts vid teoretisk beräkning av strömningsförluster vid 

pumpning av pappersmassa. 

 

När SI enheter används för beräkningarna skall värden inom parentes användas. Diameter D 

skall vara i mm och hastighet V i m/s. 

Ursprunglig data erhållen i rostfritt stål och PVC rör. PVC antas vara hela släta. 

Rostfritt stål kan vara helt släta men tillverkningsprocessen kan göra dem ojämna vilket tar 

bort den släta ytan. 

Tabell 2 Konstanter som använts vid teoretisk beräkning av strömningsförluster vid 

pumpning av pappersmassa. 
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Tabell 3 Märkdata för pump, motor. Kopplingens verkningsgrad är antagen till 1,0. 

Komponent Benämning Verkningsgrad      Effekt Ström Uppfordrings

-höjd 

Varvtal 

Pump APP44-150 

med öppet 

hjul 

0,768 - - - 40 1500 

Motor ABB IEC 

34-1 

Framtagen för 

olika 

belastnings-

grad 

85 % 380 V 144 A - 1476 

Koppling - Antagen till 

1,00 

- - - - - 

 


