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Abstract

Energisparläge i automationsindustrin

Energy Saving Mode in the Automation Industry

Tomas Löfwall

Former studies have shown that a considerable part of industries’ energy usage can
stem from idle times in the production. This thesis, carried out at Siemens Industry
sector, evaluates the potential for using the control system to automatically put
machines into energy saving mode during idle times. The main part of the thesis
consists of a case study performed on machine tools at a Scania production site in
Södertälje. Through load measurements the potential for energy savings was
determined.

The results show that there is a great potential for energy savings during idle times at
the site. 20 to 50 percent of the machines’ energy usage can be reduced if they are
put into energy saving mode when they are not used. However, the implementation
of pause management in an existing control system is often too expensive to be
motivated alone. Instead this should be considered before overhauls or rebuilds of
machines and production sites. Another way of reducing costs can be to use a
standard for pause management like PROFIenergy.
 
A general conclusion is that industries with discrete manufacturing and long pause
times have a great potential for energy savings. The same holds for machines with
position control, such as robots and machine tools.  The thesis also highlights the
need for proper energy measurements at a production site in order to evaluate the
potential for and results of an energy efficiency measure.
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Sammanfattning 

Tidigare studier har visat att en stor del av industriers energianvändning kan bestå av 

tomgångsförluster. Ett sätt att minska förlusterna är att manuellt stänga av maskiner när de 

inte används, men detta tillvägagångssätt har flera brister. Ett problem kan vara att det inte är 

möjligt att stänga av maskinen, eller att det är för komplicerat. Att stänga av en maskin helt kan 

också skapa problem vid uppstart. Det tar även arbetstid från maskinoperatörerna och kan 

minska maskinens tillgänglighet. Båda dessa faktorer har möjlighet att påverka produktionen 

negativt. Slutligen är risken stor att maskinerna inte stängs av vid varje tillfälle eftersom 

avstängningen är beroende av en mänsklig input. 

Ett annat sätt att minska tomgångsförlusterna är att utnyttja styrsystemet för att automatiskt 

sätta maskiner i energisparläge. En sådan lösning kräver en investering, framför allt i form av 

ingenjörstid, men har potential att minska förlusterna betydligt utan att skapa de problem som 

manuell avstängning lider av. Med en automatiserad lösning kan fler pauser utnyttjas, delvis på 

grund av att flera nivåer av energisparläge kan användas. Sedan fyra år finns en standard för 

paushantering med styrsystem som heter PROFIenergy, men erfarenheten av konceptet är 

begränsad. Siemens är ett av företagen som erbjuder PROFIenergy och de ville genom ett 

examensarbete veta mer om möjligheterna med att använda styrsystem för att spara energi.  

I detta examensarbete, som har genomförts på Siemens Industry, ingår en fallstudie på en av 

Scanias bearbetningsanläggningar. Studien har fokuserat på att mäta eleffekt i 

verktygsmaskiner för att undersöka potentialen för att minska baslasten under tomgång. 

Resultatet visar att 20 till 50 procent av maskinernas energianvändning kan minskas. I andra 

liknande studier hävdas att besparingspotentialen är omkring en tredjedel av den totala 

energianvändningen. Resultatet visar också att det kan vara svårt att få lönsamhet i en 

automatiserad lösning som ensam implementeras i en befintlig maskin. För att minska 

investeringskostnaden kan standarder liknande PROFIenergy hjälpa. Ett annat sätt är att införa 

paushantering i samband med en modernisering av ett styrsystem. På så sätt vägs investeringen 

upp gemensamt av prestandaökningar och energibesparingar.  

Examensarbetet har också svarat på vilka industrier och komponenter som har störst potential 

att minska tomgångsförlusterna. Slutsatsen är att industrier med diskreta processer och längre 

paustider, såsom verkstadsindustrin, har störst potential. Detsamma gäller maskiner med 

positionsstyrning, såsom verktygsmaskiner och robotar.  

Slutligen kan det konstateras att mätning och energianalys är en nödvändig del av arbetet med 

att utvärdera potentialen för och resultatet av en energieffektiviseringsåtgärd.  

 



Nomenklatur 

Tomgångsförlust Energi som används när en maskin eller 

anläggning är oproduktiv.  

Baslast Last för en maskin eller anläggning under 

oproduktiva perioder. 

Produktionslast Last för en maskin eller anläggning under 

produktiva perioder. 

Computer Numerical Control  

machine (CNC-maskin) 

En maskin som bearbetar bland annat metall 

automatiserat med hjälp av ett styrsystem. 

Ethernet  En standard för snabb och samtidig 

kommunikation mellan noder inom ett nätverk.  

PROFINET En standard för industriellt ethernet. 

PROFIenergy (PE) En standard för paushantering som använder 

PROFINET. 

Programmable Logic Controller (PLC) Styrsystemets centralenhet innehållande CPU 

och lagringsminne. 

Central Processing Unit (CPU) Den komponent i styrsystemet som exekverar 

programmen. 

Input/Output-modul (I/O-modul) Den komponent i styrsystemet dit in- och 

utsignaler ansluts. 

Kalkylränta Den ränta som speglar en investerings 

avkastningskrav. 

Total Harmonic Distortion (THD) Ett mått på en signals innehåll av övertoner. 

 

Total Interharmonic Distortion (TIHD) Ett mått på en signals innehåll av 

frekvenskomponenter mellan övertonerna. 

 

  



Innehållsförteckning 

1 Introduktion ............................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Litteratur i ämnet ............................................................................................................. 2 

1.3 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 3 

1.4 Avgränsningar ................................................................................................................... 3 

2 Teori ........................................................................................................................................ 4 

2.1 Industriella styrsystem ..................................................................................................... 4 

2.1.1 Industriellt ethernet och PROFINET .......................................................................... 6 

2.1.2 PROFIenergy .............................................................................................................. 6 

2.2 CNC-maskiner ................................................................................................................... 9 

2.3 Eleffektmätningar ........................................................................................................... 11 

2.3.1 Nyquistteoremet ..................................................................................................... 11 

2.3.2 Investeringskalkyl .................................................................................................... 12 

3 Metod .................................................................................................................................... 14 

3.1 Fallstudieobjektet ........................................................................................................... 14 

3.1.1 Maskinlayout ........................................................................................................... 16 

3.2 Maskinernas styrsystem ................................................................................................. 20 

3.3 Mätmetod ...................................................................................................................... 20 

3.4 Mätutrustning ................................................................................................................ 22 

3.5 Beräkning av energibesparingspotential och återbetalningstid .................................... 24 

4 Resultat ................................................................................................................................. 26 

4.1 Lastmätningar ................................................................................................................. 26 

4.2 Potential och återbetalningstid för att minska tomgångsförlusterna ........................... 30 

4.3 Mätkvalitet ..................................................................................................................... 31 

5 Diskussion ............................................................................................................................. 32 

5.1 Manuell eller automatisk avstängning ........................................................................... 32 

5.2 Incitament för att minska energianvändningen ............................................................ 33 

5.3 Vilka industrier och maskiner har bäst potential? ......................................................... 33 



5.4 Energiövervakning .......................................................................................................... 34 

5.5 Jämförelse av resultat med litteratur ............................................................................ 34 

5.6 Mät- och beräkningsfel .................................................................................................. 35 

5.7 Rekommendation till Scania........................................................................................... 35 

5.8 Rekommendation till Siemens ....................................................................................... 36 

6 Slutsatser ............................................................................................................................... 37 

7 Framtida arbete .................................................................................................................... 39 

8 Referenslista ......................................................................................................................... 40 

 



1 
 

1 Introduktion 

Kapitlet ger en introduktion och motivering till examensarbetet tillsammans med dess syfte och 

avgränsningar. Det presenterar även tidigare litteratur inom ämnet tomgångsförluster och 

paushantering med styrsystem. 

1.1 Bakgrund 

Under 2013 stod industrin för 38 % av den totala energianvändningen i Sverige 

(Energimyndigheten 2013:10). Studier av svenska industrier visar att fabrikernas baslast är hög 

(Riksrevisionen 2013:34). Potentialen för att minska energianvändningen under tomgång borde 

alltså vara stor, men hittills verkar få industrier arbeta aktivt med att minska baslaster och 

tomgångstider. En anledning till det svala intresset kan vara att det är för komplicerat att stänga 

av maskiner när de inte behövs. En annan kan vara att maskinernas uppstartningstid är för lång.   

För några år sedan ledde den här typen av diskussioner fram till ett gemensamt initiativ från 

den tyska fordonsindustrin gällande standardisering av paushantering. Fordonstillverkarna ville 

utnyttja sina anläggningars styrsystem för att minska tomgångsförlusterna automatiserat, och 

de ville göra det med hjälp av en öppen standard (PI 2010:4). De bildade en grupp tillsammans 

med maskinbyggare och underleverantörer som år 2010 tog fram ett standardiserat protokoll 

för paushantering som utnyttjar PROFINET (en standard för industriellt Ethernet, se kapitel 

2.1.1). Profilen heter PROFIenergy (PE) och har sedan introduktionen fått ganska mycket 

uppmärksamhet trots att ingen ännu har dokumenterad erfarenhet av att använda konceptet.  

Siemens AG i Tyskland har varit ett av de mest drivande företagen under utvecklingen av PE. 

Siemens AB i Sverige har stor erfarenhet av PROFINET men vill skaffa sig mer kunskap om PE. 

Genom ett examensarbete ville Siemens Industry få svar på hur Siemens och deras kunder 

kunde dra nytta av PE och för vilka industrier det passar bäst. Examensarbetet har genomförts 

på Siemens Industry Customer Services. Utgångspunkten var att samla den tillgängliga 

erfarenheten av PE och göra en fallstudie som utvärderar potentialen hos en av Siemens 

kunder. Siemens är en av de världsledande leverantörerna av produkter och tjänster till 

industrin (Siemens AB 2014a). Bolaget har funnits i Sverige sedan 1893 och har idag ungefär 

4700 medarbetade på 40 orter i landet (Siemens AB 2014b). 

Fallstudien har genomförts hos Scania, ett företag som tillverkar tunga lastbilar, bussar samt 

industri- och marinmotorer (Scania 2014a). Fallstudien har fokuserat på att mäta eleffekt i CNC-

maskiner som bearbetar vinkelväxlar i en av Scanias anläggningar i Södertälje. Med hjälp av 

mätresultaten har potentialen för att minska tomgångsförlusterna med styrsystemet beräknats. 

Med stöd av investeringsberäkningar har sedan åtgärdsförslag presenterats för Siemens och 
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Scania. I examensarbetet har alltså syftet breddats något för att inkludera möjligheterna med 

Siemens styrsystem generellt och inte bara när det gäller PE.  

1.2 Litteratur i ämnet 

Även globalt är erfarenheten av PE begränsad och det finns inte mycket litteratur i ämnet. 

Detsamma gäller generellt för minskning av tomgångsförluster med styrsystem.  

En energianalys liknande fallstudien i detta examensarbete genomfördes i Tyskland i samband 

med introduktionen av PE år 2010. Analysen visar att robotar kan ha relativt höga baslaster och 

långa tomgångstider (PI 2011:10), vilket bekräftas i andra studier om robotars 

energianvändning (Meike och Ribicks 2011:63, Ystgaard et al. 2012:255). I energianalysen 

undersöks produktionsceller som konstruerar och monterar karosser under tvåskiftsschema. 

Enligt analysen kan upp till 30 % energi sparas, och med ett elpris på 0,10 euro per 

kilowattimme är återbetalningstiden för att implementera PE två år. Ytterligare besparingar 

väntas komma från maskinernas ökade livslängd till följd av förkortade driftstider (PI 2011:12). I 

studien betonas vikten av att inkludera PE tidigt i designen av en maskin eller en anläggning. 

Det kräver ett nära samarbete mellan maskinbyggare, underleverantörer och slutkunder (PI 

2011:1).  

Vidare diskuteras vilka andra typer av industrier och applikationer som kan dra nytta av PE. I 

industrier med hög automatiseringsgrad och diskreta processer, såsom fordonsindustrin, borde 

potentialen vara stor (PI 2011:13). Industrier med diskreta processer, där slutprodukten består 

av en mängd separerbara delar, har nämligen uppehåll och variationer i produktionen som ger 

upphov till tomgångsförluster. Det innebär samtidigt att processindustrier troligtvis skulle spara 

mindre med PE eftersom de arbetar med kontinuerliga processer. De flesta industrier använder 

pneumatiska eller hydrauliska system vilka kan vara stora energianvändare. Systemen lider ofta 

av läckage och onödigt långa driftstider vilket borde innebära att det finns potential för att 

minska tomgångsförlusterna (PI 2011:14). Den tyska studien jämför styrsystemets 

energianvändning med övriga komponenter i produktionscellerna och kommer fram till att det 

inte finns mycket att vinna på att enbart stänga ner styrsystemets komponenter (PI 2011:10).  

I analysen nämns inget om CNC-maskiner trots att de är stora energianvändare, arbetar med 

diskreta processer och har en hög automatiseringsgrad. En studie av CNC-maskiner visar att  

33 % av maskinernas energianvändning kan bestå av tomgångsförluster (Skoogh et al. 2011:3). 

En annan studie kommer fram till att en CNC-maskins baslast kan vara omkring 60 % av 

produktionslasten (Kellens et al. 2011:248). De flesta studier av CNC-maskiner handlar dock om 

att öka prestanda eller produktivitet. Det här examensarbetet kan därför bidra till att öka 

kunskapen om CNC-maskiners energianvändning i verklig produktion.   
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka potentialen för att minska tomgångsförluster med 

Siemens styrsystem. Potentialen ska undersökas genom en fallstudie i Scanias 

bearbetningsanläggning i byggnad 075. Följande frågor ska besvaras: 

 Hur mycket kan tomgångsförlusterna minskas i byggnad 075 med Siemens styrsystem?  

 Hur mycket kan tomgångsförlusterna minskas totalt i Scanias 

bearbetningsanläggningar? 

 Hur lång är återbetalningstiden för att investera i uppgraderingar av styrsystemen i 

maskinerna med störst besparingspotential?  

 Vilka typer av industrier och komponenter har störst potential för att minska 

tomgångsförlusterna? 

1.4 Avgränsningar 

Av resursskäl är fallstudien är avgränsad till CNC-maskiner. Potentialen för andra typer av 

maskiner utvärderas genom litteraturstudier.  

Mätningarna har genomförts vid maskinernas huvudströmbrytare vilket innebär att centrala 

kringsystem för skärvätska och tryckluft inte är inkluderade.   

Mätperioden i fallstudien är avgränsad till två veckor och varje enskild maskin mäts under cirka 

fem dagar. Potentiella energibesparingar för ett helt år beräknas genom att extrapolera 

mätningarnas resultat.  

I de ekonomiska beräkningarna tas ingen hänsyn till förändrad livslängd eller förändrat 

servicebehov. 

De åtgärder som rekommenderas för att minska tomgångsförlusterna utgår från produkter och 

tjänster som Siemens erbjuder.    

  



4 
 

2 Teori  

Kapitlet beskriver översiktligt hur industriella styrsystem och CNC-maskiner är uppbyggda och 

kommunicerar. Det beskriver även teorin bakom examensarbetets eleffektmätningar och 

investeringskalkyler.  

2.1 Industriella styrsystem 

Inom automationsindustrin används programmerbara styrsystem (Programmable Logic 

Controller - PLC) för att automatiskt styra en anläggnings komponenter med hjälp av indata från 

givare och sensorer (Bolton 2006:3). Styrsystemets arbetshäst är mikroprocessorn (Central 

Processing Unit - CPU) som exekverar de program som finns installerade på systemets 

internminne. Det är processorn som använder insignalen för att bestämma vilken kontrollsignal 

som ska skickas ut.  

Ett styrsystem innehåller även gränssnitt för anslutning av insignaler (input - I) och utsignaler 

(output - O). Till dessa så kallade I/O-moduler kan till exmpel en fotocell anslutas som input, 

och en motorbrytare som output i syfte att styra ett transportband (Bolton 2006:4). I/O-

moduler kan anslutas decentraliserat eller på samma rack som PLC:n. En I/O-modul som inte 

sitter på samma rack blir en nod placerad i decentral periferi i förhållande till PLC:n (Jonsson 

2014). För att möjliggöra kommunikation mellan PLC:n och andra enheter i ett nätverk, till 

exempel ett övervakningssystem eller en I/O-nod, har PLC:n ett kommunikationsgränssnitt för 

anslutning av kabel eller trådlös sändare/mottagare (Bolton 2006:6). Vid kommunikation mellan 

enheter krävs även ett kommunikationsprotokoll som definierar hur samtalet startas, avslutas 

och vad det innehåller (Bolton 2006:68). Figur 1 visar ett generellt flödesschema för ett 

styrsystem. I Figur 2 syns ett verkligt styrsystem från Siemens. 
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Figur 1: Dataflöden mellan CPU, I/O-modul och lagringsplats i en PLC (Bolton 2006:4) 

 

Figur 2: Ett styrsystem från Siemens med powermodul, PLC och I/O-moduler placerade på samma rack (Wikimedia 2013). 



6 
 

2.1.1 Industriellt ethernet och PROFINET 

Ethernet är en standardisering för kommunikation mellan noder inom ett nätverk (Reynders 

och Wright 2003:32). Med Ethernet kan flera enheter skicka information samtidigt över samma 

kanal, med hög hastighet. Den samtidiga kommunikationen möjliggörs genom 

kollisionsdetektering. Om data från två noder kolliderar på kanalen avvaktar båda noderna 

tillfälligt. Den nod som sedan snabbast ansöker om tillträde över en ledig kanal får skicka först 

(Reynders och Wright 2003:40).  

PROFINET är en användaroberoende kommunikationsstandard för industriellt Ethernet. Det 

innebär att standarden inte är knuten till ett företag utan kan användas av vem som helst. Den 

har utvecklats för att klara industrins behov av säker och snabb kommunikation i hela ledet från 

fabriksgolv till kontor (Hodgkinson 2004:1). PROFINET är specialiserat för att klara korta 

cykeltider, ner till 0,25 millisekunder, och mycket exakt synkronisering. Det innebär att 

taktsynkron realtidskommunikation kan användas, alltså att data kan skickas till flera noder 

synkront och med hög hastighet. Det kan till exempel utnyttjas för synkron positionsstyrning av 

ett transportband och en robot som arbetar tillsammans (Hodgkinson 2004:3). De korta 

cykeltiderna möjliggörs genom användning av två olika kommunikationskanaler. För 

kommunikation utan höga krav på hastighet, till exempel mellan maskin och kontrollrum, 

används standardkanalen som klarar 100 millisekunder. Med höga krav på hastighet och 

noggrannhet används realtidskanalen som kortsluter vissa lager i kanalen och kan liknas vid 

bussfilen på en motorväg (Hodgkinson 2004:3). 

2.1.2 PROFIenergy 

Sedan år 2010 innehåller PROFINET en profil som kan användas för att minska 

energianvändningen i automationsindustri. Profilen heter PROFIenergy (PE) och är, liksom 

PROFINET, en användaroberoende standard. Med PE kan det befintliga styrsystemet utnyttjas 

för att automatiskt sätta utrustning i energisparläge under produktionspauser (PI 2010:3). I PE-

profilen kan flera nivåer av energisparläge definieras, ju längre pausen är desto djupare kan 

utrustningen tillåtas sova (PI 2010:9). En komponent i energisparläge behåller 

kommunikationsmöjligheten under energisparläget och vilket innebär att PLC:n kan väcka 

komponenten automatiskt före pausens slut (PI 2011:4). I Figur 3 beskrivs hur de olika nivåerna 

av energisparläge påverkar energianvändningen.  
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Figur 3: PE-profilens olika nivåer av energisparlägen. Ju längre paus desto lägre energianvändning är möjlig (PI 2012). 

Tanken bakom PE var att skapa en standardisering för hanteringen av produktionspauser (PI 

2010:4). Tidigare studier indikerar att omkring 30 % av den totala energianvändningen för en 

maskin eller en anläggning härstammar från produktionspauser (PI 2011:3 och Skoogh et al. 

2011:1). Det är möjligt att utnyttja styrsystemet för att sätta maskiner i energisparläge även 

utan PE, men då krävs en applikationsspecifik lösning som löper större risk att bli för dyr (PI 

2010:3).  

Alla anläggningar och maskiner har olika förutsättningar när det gäller möjligheterna att minska 

energianvändningen under pauser. I praktiken krävs alltid en energianalys för att uppskatta 

besparingspotentialen och konsekvenserna av att stänga ner komponenter (PI 2011:13). 

Genom att identifiera vilka komponenter som lämpar sig för avstängning kan en strategi för PE 

utarbetas. Strategin bör bland annat ta hänsyn till komponenternas uppstartningstid, funktion 

och beroenden av omkringliggande system (PI 2010:8). Vid implementeringen av PE måste 

pauserna delas upp efter längd och orsak. En kort och oplanerad paus kan initieras av att ingen 

artikel har inkommit till maskinen på fem minuter. En lång och planerad paus, till exempel ett 

helgstopp, kan istället initieras av ett inprogrammerat produktionsschema. Den korta, 

oplanerade pausen kräver en kort uppstartstid eftersom maskinen måste starta så fort en 

artikel inkommer. Vid den långa pausen kan schemat utnyttjas för att planera en längre 

uppstart före nästa skift börjar. Det innebär att maskinens last under den långa pausen kan bli 
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lägre jämfört med den korta pausen (PI 2010:10). Den här typen av styrning är möjlig med PE 

eftersom olika nivåer av energisparlägen kan definieras (PI 2011:4).  

För att PE ska vara möjligt att använda måste styrsystemet och varje komponent som ska styras 

stödja PE. Det innebär att tillverkaren av en bearbetningsmaskin måste implementera stöd för 

PE genom att välja vilka delar av maskinen som kan stängas ner under korta och långa pauser. 

Det räcker alltså inte att maskinens styrsystem använder PROFINET, maskinen är även tvungen 

att ha ett inbyggt stöd för PE (PI 2010:8).  

I dagsläget är inte stödet för PE speciellt utbrett, det finns framför allt i nyare versioner av 

styrsystem och motorstartare från Siemens, samt robotar från ABB och KUKA (Siemens AG 

2013a, Jerregård 2014, Klüger 2013:22). En PLC från Siemens kan alltså användas som controller 

genom att skicka PE-telegram till noder med stöd för PE (till exempel ”starta paus”). Om noden 

är en I/O-modul kan tillkopplade sensorer och ställdon stängas av individuellt eller i grupp 

beroende på uppbyggnad (Siemens AG 2011:11). Ett applikationsexempel för PE syns i Figur 4. 
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Figur 4: Applikationsexempel för PE. CPU:n uppe till vänster skickar PE-kommandon över PROFINET, via I/O-modulerna, till 
transportband och robotar. Panelen kan användas för visualisering av förbrukning och energisparlägen. PC:n uppe till höger 

används för att programmera systemet (Siemens AG 2012). 

2.2 CNC-maskiner 

Under 60 år har bearbetningsmaskiner med numerisk kontroll (NC-maskiner) använts för exakt 

och automatiserad metallbearbetning. Utvecklingen av NC-maskiner med datorer (CNC-

maskiner) tog fart under 1970-talet och idag sköter mikroprocessorer allt från 

processövervakning till servopositioner för upp till fjorton axlar (Altintas 2012:191). En modern 

CNC-maskin innehåller vanligtvis ett flertal mikroprocessorer, PLC-enheter och I/O-moduler. 

Maskinen har oftast specialiserade styrsystem som med tillräcklig noggrannhet hanterar 

axelkontroll, medan programladdning eller kommunikation med externa system sker med en 

separat PLC (Alin 2014). Maskinen kan alltid styras av operatören via en panel med 
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tangentbord, men den kan även vara uppkopplad mot ett överordnat styrsystem som hanterar 

ett större nätverk med maskiner. Det överordnade styrsystemet kan bland annat användas för 

att stänga ner och starta upp maskiner med hjälp av ett produktionsschema (Altintas 

2012:192).  

Driften av axlarna i en bearbetningsmaskin delas upp i kategorierna spindel- och 

matningsdrifter. Spindeldrifter roterar i höga hastigheter medan matningsdrifter vanligtvis 

överför drivmotorernas rotationsrörelse till linjär rörelse (Altintas 2012:250). Spindeln drivs av 

en servomotor och matningen kan drivas av både servo- och hydraulmotorer. I jämförelse med 

servomotorer har hydraulmotorer högt vridmoment och snabb responstid men låg effektivitet 

och höga underhållskostnader. Dessutom riskerar hydrauloljesystemet att läcka samtidigt som 

det är känsligt för smuts (Altintas 2012:257). En annan energianvändare i vissa maskiner är 

skärvätskesystemet som används för att smörja och kyla. Att använda skärvätska har flera 

fördelar men kräver filtrering, kylning, pumpning och en dimavskiljare för att inte skapa 

arbetsmiljöproblem (Juneja et al. 2003:163). I Figur 5 syns ett funktionsschema för en treaxlig 

CNC-maskin.  

 

Figur 5: Funktionsschema för en treaxlig CNC-maskin med rörelseriktningar X, Y, Z (Altintas 2012:251). 
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2.3 Eleffektmätningar 

Elmätarna som används i fallstudien beräknar aktiv effekt genom att analysera 

frekvensspektrum för ström och spänning. Den aktiva effekten för en frekvenskomponent är 

produkten av ström, spänning och fasvinkel för den aktuella frekvensen. Den totala aktiva 

effekten för en fas är summan av den aktiva effekten för alla frekvenskomponenter enligt 

Ekvation 1 (Dranetz 2005:B-5, LEM 2013:43).  

 

    ∑         (  )

 

   

 [W] Ekvation 1 

 

där    [V] är spänningen mellan fas och neutralledare,    [A] är strömmen för en fas och 

   [°] är fasvinkeln mellan ström och spänning. LEM 3QC och Dranetz PowerVisa summerar 

övertoner upp till k = 40 respektive k = 63 (LEM 2013:43, Dranetz 2005:1-12).  

Den aktiva effekten för tre faser är summan av den aktiva effekten för de enskilda faserna 

enligt Ekvation 2 (Dranetz 2005:B-7 och LEM 2013:43). 

 

             [W] Ekvation 2 
 

där   ,    och    [W] är aktiv effekt för fas 1, 2 och 3.   

2.3.1 Nyquistteoremet 

För att få en korrekt tolkning av en samplad signal måste samplingsfrekvensen vara tillräckligt 

hög. Enligt Nyquistteoremet bör samplingsfrekvensen vara minst två gånger högre än den 

högsta frekvensen i mätsignalen för att undvika vikningseffekter (Olshausen 2000:1). 

Vikningseffekterna uppkommer av att information tappas och förvrängs när signalen samplas 

för sällan (Olshausen 2000:2). Frekvensinnehållet kan bestämmas genom att mäta signalen med 

ett oscilloskop och skapa ett frekvensspektrum genom fourieranalys. 

Frekvensanalys av en redan samplad signal kan också ge en indikation på om vikningsproblem 

förekommer i mätningen. Vid vikning kommer nämligen de felaktigt samplade 

frekvenskomponenterna med största sannolikhet att avvika från grundtonen och övertonerna. 

Ett mått på signalens innehåll av mellanfrekvenserna är den totala distorsionen för 

frekvenskomponenter mellan övertonerna (TIHD). TIHD definieras på samma sätt som den 

totala övertonsdistorsionen (THD). THD är ett mått på signalens innehåll av övertoner och 

definieras som kvoten mellan summan av spänningens övertonskomponenter och grundtonen. 
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I Ekvation 3 är THD definierat för spänning (Fuchs och Masoum 2008:19).  

 

    
√∑ (  )  

   

  
 [-] Ekvation 3 

 

där    är spänningssignalens h:te övertonskomponent (h=1 ger grundtonen). 

På samma sätt är TIHD för spänning kvoten mellan summan av spänningens 

mellankomponenter och grundtonen enligt Ekvation 4 (Fuchs och Masoum 2008:20). 

 

     
√∑ (  )  

   

  
 [-] Ekvation 4 

 

där    är spänningssignalens k:te mellankomponent.   

I CNC-maskiner används servodrifter för att styra servomotorerna. En modern servodrift 

omriktar den inkommande 50 Hz-signalen med hjälp av pulsbreddsmodulering (PWM) och 

innehåller därför komponenter med höga switchfrekvenser, typiskt över 10 kHz (Altintas 

2012:261). Om en maskin ska uppfylla kraven för CE-märkning måste störningar från PWM-

laster filtreras bort (Rockwell Automation 2011:17).     

2.3.2 Investeringskalkyl 

Investeringarnas återbetalningstid beräknas med hjälp av nuvärdesmetoden. Metoden 

använder nuvärdet av en framtida inbetalning med hänsyn till kalkylränta. Nuvärdet för ett 

enskilt år beräknas med Ekvation 5.  

 

   
  

(   ) 
 [kr] Ekvation 5 

 

där    [kr] är inbetalningsöverskottet för år   och   [-] är kalkylräntan.  
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Återbetalningstiden är tiden det tar för det ackumulerade nuvärdet att väga upp investeringen 

och beräknas med hjälp av Ekvation 6. 

 

  ∑  

 

   

 [kr] Ekvation 6 

 

där   [kr] är investeringskostnaden och   [år] är återbetalningstiden. Efter återbetalningstiden 

antas investeringens restvärde vara noll.     
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3 Metod 

Kapitlet beskriver var, när och hur fallstudien genomfördes. Det innehåller en beskrivning av 

fallstudieobjektet, mätmetod och metod för potentialberäkningarna. 

3.1 Fallstudieobjektet 

Efter förstudier valdes Scania som en lämplig kund att göra fallstudie hos. Scania i Södertälje är 

en stor produktionsanläggning med många olika typer av produktion. Det gav alternativ vid val 

av mätplats och en möjlighet att skala upp resultaten från mätningarna. Det är också en 

modern anläggning som använder PROFINET i delar av produktionen. Men den viktigaste 

faktorn var Scanias inställning till den här typen av projekt. Som en del av Scania Production 

System arbetar de aktivt med att eliminera allt slöseri och en del av slöseriet handlar om energi 

(Scania 2013). Fallstudien underlättades av att en jakt på energislöseri genomfördes i byggnad 

075 strax efter att mätningarna hade genomförts. Det var nämligen möjligt att hitta synergier 

mellan de båda projekten.     

I byggnad 075 tillverkas kronhjul och pinjonger till fordonens centralväxlar. Centralväxelns 

funktion är att överföra kraften mellan kardanaxeln och drivaxlarna. Det sker via den koniska 

vinkelväxel som utgörs av kronhjulet och pinjongen. I Figur 6 syns hur pinjongen överför 

rotationen från kardanaxeln till kronhjulet och drivaxeln. Scania i Södertälje har ytterligare sju 

byggnader med bearbetning, varav fyra är ungefär lika stora som 075 och tre är ungefär hälften 

så stora.  

 

Figur 6: Pinjong och kronhjul monterade tillsammans (Wikimedia 2009 och Wikimedia 2010). 

Bearbetningen i 075 är uppdelad i en mjuk och en hård avdelning. I den mjuka avdelningen 

bearbetas råmaterial genom svarvning och fräsning. I Figur 7 syns råämnen för kronhjul på väg 

in i en svarv. De mjukbearbetade bitarna härdas sedan i ett separat härderi. Efter härdning 
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levereras artiklarna till den hårda avdelningen där kuggarnas kontaktytor svarvas och slipas. På 

samma avdelning tvättas och inspekteras bitarna innan de skickas till montering. 

 

Figur 7: Råämne till kronhjul på väg in i en svarv. 
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I normalfallet arbetar bearbetningspersonalen i 075 treskift måndag till fredag dygnet runt, 

men för tillfället gäller fyrskift med två helgpass. Produktionen står still under 

industrisemestern samt julhelgerna och under dessa perioder stängs hela anläggningen av. 

Elförsörjningen av den hårda bearbetningen sker via en transformator som loggar medelvärden 

av lasten för varje timme. Transformatorn matar också monteringsavdelningen i 075 men den 

står endast för en liten del av lasten. Transformatorlasten för det senaste året visas i Figur 8. 

Stilleståndsperioderna under sommar och jul syns tydligt. Under mars 2014 kopplades 

försörjningen till den hårda bearbetningen bort tillfälligt under en ombyggnation. Före 

sommaren 2013 var transformatorn kopplad annorlunda och försörjde även en annan del av 

byggnaden. 

 

Figur 8: Last för transformatorn som i dagsläget försörjer den hårda bearbetningen och monteringen i byggnad 075. 

3.1.1 Maskinlayout 

Den hårda bearbetningsanläggningen byggdes för ungefär tre år sedan och är uppdelad i fyra 

linjer, varav två tillverkar kronhjul och två tillverkar pinjonger. En förenklad layout av en linje 

syns i Figur 9. I Tabell 1 redovisas vilka huvudsakliga maskiner som används i den hårda 

bearbetningen. Alla linjer består av en CNC-svarv, en eller flera CNC-slipmaskiner och en 

tvättmaskin. Linjerna betjänas av pick-and-place-portaler som inte syns i Figur 9 men som är 

avbildade i Figur 10. Portalen löper på skenor ovanför linjen och används för att flytta artiklar 

mellan maskinerna. Den kommunicerar med alla maskiner på linjen via PROFINET. 
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Transport Svarv Mätning Slip Tvätt Transport 

      

Figur 9: Generell layout för en av de fyra linjerna på den hårda bearbetningen. 

Funktion Maskinfabrikat Antal 

Svarv MAG 2 

Svarv Famar 2 

Slip Gleason 5 

Tvätt Rubertsson 4 

Portal Güdel 4 

Tabell 1: Maskinernas fabrikat och antal på den hårda bearbetningen. 
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Figur 10: Portalerna till två av linjerna på den hårda bearbetningen syns överst i bild (orangea). 
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Den mjuka bearbetningsanläggningen byggdes för ungefär tio år sedan och är uppdelad i åtta 

linjer, varav fyra tillverkar kronhjul och fyra tillverkar pinjonger. Alla linjer består av en eller två 

CNC-fräsar och en CNC-svarv. Linjerna betjänas av äldre robotar och mindre portaler. 

Portalerna tillhör svarvarna och används för att flytta artiklar från svarven till transportbandet. 

En förenklad layout av en kronhjulslinje syns i Figur 11. I Tabell 2 redovisas vilka huvudsakliga 

maskiner som används i den mjuka bearbetningen. Pinjonglinjerna skiljer sig genom att 

använda ytterligare en fräs för bearbetning av splines. Hela den mjuka bearbetningen ska flyttas 

inom den närmaste tiden och får då en liknande layout som den hårda bearbetningen, med 

maskiner på linje som betjänas av en portal.  

    Transport       

  
 

 

 
    

Svarv 

 

Robot 

 

Fräs 
 

 
   

    

  
 

Gradning 

 
    

  
       
     

Figur 11: Generell layout för en av de åtta linjerna på den mjuka bearbetningen. 

Funktion Fabrikat Antal 

Svarv (pinjong) Boehringer 4 

Svarv (kronhjul) Boehringer 4 

Splinesfräs Liebherr 3 

Splinesfräs SU 1 

Kuggfräs Gleason 5 

Kuggfräs Oerlikon 3 

Robot ABB 3 

Robot Yasnac 5 

Tabell 2: Maskinernas fabrikat och antal på den mjuka bearbetningen. 

CNC-maskinernas spindlar och matningsaxlar drivs av en kombination av hydraul- och 

servomotorer. Slipmaskinerna använder ett centraliserat skärvätskesystem med gemensam 

filtrering, kylning och dimavskiljning. Tvättmaskinerna använder tryckluft för renblåsning 

(produceras centralt) och tvättmedel som alltid måste hållas över 60 °C för att inte förstöras. 

Två av de uppmätta maskinerna, en slipmaskin och en svarv och från den hårda bearbetningen, 

syns i Figur 12.  
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Figur 12: Slipmaskin Gleason och svarv Famar med operatörspaneler. 

3.2 Maskinernas styrsystem 

De interna styrsystemen (CNC-styrningarna) till bearbetningsmaskinerna i byggnad 075 är 

tillverkade av Siemens och FANUC. Siemens CNC-styrningar, som sitter i de flesta maskiner, 

innehåller komponenter som är gemensamma med Siemens övriga automationssystem för 

industrin. Kommunikationen sker i regel via PROFIBUS (840D SL s4) vilket är en äldre generation 

av PROFINET, utan stöd för PE. I nyare CNC-styrningar från Siemens kan även PROFINET 

integreras (Siemens AG 2013b). 

På den hårda bearbetningen kommunicerar portalen med alla maskiner på linjen via PROFINET. 

Maskinerna utbyter alltså information med ett överordnat styrsystem via ett annat 

kommunikationsprotokoll än vad CNC-styrningen använder. Portalens PLC med CPU har stöd 

för PE. Kommunikationen mellan roboten och maskinerna på den mjuka bearbetningen sker via 

ett äldre system, men efter flytten kommer även de mjuka maskinerna att kommunicera med 

en linjeportal via PROFINET.  

3.3 Mätmetod 

Mätningarna genomfördes i byggnad 075 på Scania i Södertälje under perioden 27/3 till 8/4 

2014. För varje uppmätt maskin loggades de tre fasernas ström och spänning vid skåpets 

huvudströmbrytare enligt Figur 13. Det innebär att en maskins dellaster, såsom hydraulpump, 

servomotorer och kylvattenpump, är summerade till en totallast. 
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Figur 13: Elmätaren LEM Analyst 3QC riggad i skåpet till en maskin. 
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Under de första fem dagarna, inklusive helgen, mättes två svarvar, en portal och en slipmaskin i 

den hårda bearbetningen. Under de kommande två dagarna mättes även en tvättmaskin. 

Eftersom flera maskiner är av samma modell kunde alla de stora förbrukarna i den hårda 

bearbetningen kartläggas med hjälp av dessa fem mätningar. 

Över nästa helg mättes en svarv, en fräs och en robot i den mjuka bearbetningen. 

Robotmätningen misslyckades emellertid på grund av att spänningsproberna placerades 

felaktigt. Alla linjer i den mjuka bearbetningen består av liknande maskintyper men fabrikaten 

skiljer sig något, varför kartläggningen är mindre exakt jämfört med den hårda bearbetningen.  

3.4 Mätutrustning 

Mätningarna genomfördes med två liknande typer av analysinstrument för trefasiga elsystem - 

LEM Analyst 3QC och Dranetz PowerVisa (se Figur 14). Instrumentens samplingsfrekvens är 

10,24 respektive 15,23 kHz (LEM 2013:1, Dranetz 2011). Loggningsintervallet sattes till en minut 

vilket innebär att varje sparat mätvärde är ett medelvärde av den senaste minutens samplingar. 

De absolut mest inexakta delarna av mätarna är strömtransformatorerna. Tillverkarna anger 

deras mätfel till ±3 % för LEM och ±1,5 % för Dranetz (LEM 2013:2, Dranetz 2005:B-11). Det 

innebär att strömtransformatorerna kommer att vara den dominerande felkällan vid ett 

eventuellt mätfel. 
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Figur 14: Elmätarna LEM Analyst 3QC och Dranetz PowerVisa (RS 2014, Dranetz 2011).  
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3.5 Beräkning av energibesparingspotential och återbetalningstid 

Tre scenarier används vid beräkningarna av potentiella energibesparingar för att stänga ner 

maskiner under pauser. Den möjliga energibesparingen ökar med ökande scenarioordning, 

vilket även gäller kostnaden för investering i arbetstid samt extra hård- och mjukvara för att 

klara ett scenario. Av sekretesskäl anges inte de absoluta investeringskostnaderna för att klara 

de olika scenarierna, istället har de normaliserats mot scenario 1. Investeringskostnaderna är 

relativt grova uppskattningar genomförda av den som leder Siemens moderniseringsprojekt för 

styrsystem i CNC-maskiner. Kostnaden bedöms till största delen bestå av ingenjörstid men ett 

visst utrymme ges även för hård- och mjukvara. Den extra kostnaden för att åtgärda ytterligare 

en maskin av samma typ antas vara 20 % av kostnaden för den första maskinen. Eftersom 

erfarenheten av den här typen av uppgraderingar är begränsad ska investeringskostnaderna ses 

som ungefärliga.  

 Scenario 1, ”Helger”: Produktionen arbetar treskift och maskinerna stängs ner under 

helger. Under helger antas att 90 % av maskinernas tomgångsförluster kan reduceras 

baserat på att maskinerna borde kunna stängas av helt. Den normaliserade 

investeringskostnaden för att styrsystemet ska klara scenario 1 är 1.  

 Scenario 2, ”Långa pauser”: Produktionen arbetar treskift och maskinerna stängs ner 

under helger samt under pauser utanför helger som är längre än 60 minuter. Under 

långa pauser antas att 70 % av maskinernas tomgångsförluster kan reduceras baserat 

på att minskningen borde hamna mellan minskningarna för scenario 1 och 3. Långa 

pauser uppkommer till exempel när maskiner riggas om, när det är materialbrist, när 

produktionen har överkapacitet eller under service och reparation. Den normaliserade 

investeringskostnaden för att styrsystemet ska klara scenario 2 är 1,5. 

 Scenario 3, ”Korta pauser”: Produktionen arbetar treskift och maskinerna stängs ner 

under helger samt under pauser utanför helgerna som är längre än 30 minuter. Under 

korta pauser (30-60 minuter) antas att 50 % av maskinernas tomgångsförluster kan 

reduceras. Det baseras på att hydraulpumparna i svarvarna på den hårda 

bearbetningen visade sig stå för ungefär hälften av maskinernas energianvändning. Att 

stänga av hydraulpumparna borde vara den minsta möjliga åtgärden vid en paus. Korta 

pauser uppkommer till exempel under reparation, kortare omriggningar eller under 

väntetider i linjens produktionsprogram. Den normaliserade investeringskostnaden för 

att styrsystemet ska klara scenario 3 är 2. 

Utanför semester och julhelger finns cirka 100 helgdagar. Antalet varierar något från år till år 

men i denna fallstudie antas 100 dagar motsvarande 2400 timmar. Under sommar- och 

julsemestern stängs hela anläggningen ner under totalt 698 timmar vilket ges vid en 

detaljstudie av Figur 8. Av årets 8760 timmar återstår därför 5662 timmar som räknas till 

vanliga vardagar.  
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De uppmätta paustiderna under vardagar extrapoleras till ett helt år genom att multiplicera 

andelen uppmätt tomgångstid per timme med 5662 timmar. Vid uppskattning av potentialen 

över året antas alltså att alla produktionsdagar innehåller lika många och långa pauser som 

mätdagarna. När resultaten skalas upp till avdelningsnivå antas att liknande typer av maskiner 

har lika stora tomgångsförluster. Eftersom robotarna på den mjuka bearbetningen inte är 

uppmätta beräknas de totala tomgångsförlusterna för avdelningen utan att ta hänsyn till dessa. 

Detsamma gäller centrala system för tryckluft och skärvätska.  

Uppskalningen till hela Scania i Södertälje sker genom att jämföra storleken på övriga 

bearbetningsanläggningar med 075, och multiplicera med avdelningens beräknade potential (se 

kapitel 3.1 för storleksuppskattningen). Det blir alltså en grov uppskattning som används för få 

en uppfattning om den totala potentialens storleksordning.  

Återbetalningstiderna beräknas slutligen med Ekvation 5 Ekvation 6. I beräkningarna används 

Scanias kalkylränta och prognostiserade elpris för år 2014. En elprisökning på 3 % antas baserat 

på att det är vanligt att ansätta en energiprisökning på 2-4 % vid bedömningar av 

livscykelkostnader (Levin et.al 2008:39).   
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4 Resultat 

4.1 Lastmätningar 

Figur 15-Figur 21 visar aktiv effekt för de uppmätta maskinerna i byggnad 075. Den gröna 

kurvan visar rådata och den svarta kurvan det glidande medelvärdet över 50 mätpunkter. Alla 

maskinerna utom tvättmaskinen har en hög baslast under tomgång. Tvättmaskinen visade sig 

ha ett inbyggt energisparläge som stänger ner allt utom elpatronerna när det inte finns någon 

artikel i maskinen (Ek 2014). Elpatronerna används för att tvättvattnet alltid ska hålla 60 °C. 

Enligt Figur 19 har även slipmaskinen någon form av energisparläge men det aktiveras efter 

längre tid och ger trots allt en relativt hög baslast på cirka 4 kW. Figurerna visar också att 

maskinerna på den mjuka bearbetningen har betydligt längre tomgångstider och högre baslast 

jämfört med maskinerna på den hårda bearbetningen.      

 

Figur 15: Aktiv effekt för Oerlikon-fräsen på pinjonglinje 3, mjuk bearbetning. 
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Figur 16: Aktiv effekt för Boehringer-svarven på kronhjulslinje 3, mjuk bearbetning. 

 

Figur 17: Aktiv effekt för Güdel-portalen på pinjonglinje 2, hård bearbetning. 
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Figur 18: Aktiv effekt för Famar-svarven på kronhjulslinje 2, hård bearbetning. 

 

Figur 19: Aktiv effekt för den ena Gleason-slipmaskinen på kronhjulslinje 1, hård bearbetning. 
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Figur 20: Aktiv effekt för MAG-svarven på pinjonglinje 1, hård bearbetning. 

 

Figur 21: Aktiv effekt för Rubertsson-tvättmaskinen på pinjonglinje 2, hård bearbetning. 
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Tabell 3 och Tabell 4 och visar de uppmätta maskinernas medeleffekt under produktion och 

tomgång tillsammans med den totala längden av korta och långa produktionspauser under ett 

år. Se kapitel 3.5 för metodbeskrivning av pausberäkningarna. Eftersom tvättmaskinen har ett 

inbyggt energisparläge och därmed ingen potential för besparing beräknas inte längden av 

maskinens produktionspauser. Summeringarna av hela avdelningarna ska ses som ungefärliga 

eftersom alla maskiner i byggnaden inte är uppmätta.  

Maskin (mjuka) 
Produktionslast 

[kW] 
Baslast 
[kW] 

Korta pauser 
[h/år]  

Långa pauser 
[h/år] 

Fräs pinjong 17 9,6 0 3700 

Svarv kronhjul 17 8,7 120 2200 

Hela mjuka avdelningen 270 150 60 3000 

Tabell 3: Laster och paustider för maskinerna på den mjuka bearbetningen. 

Maskin (hårda) 
Produktionslast 

[kW] 
Baslast 
[kW] 

Korta pauser 
[h/år]  

Långa pauser 
[h/år] 

Portal pinjong 2,8 2,1 230 190 

Svarv kronhjul 4,2 3,8 680 750 

Svarv pinjong 3,7 3,1 310 430 

Tvättmaskin pinjong 22 5,5 - - 

Slipmaskin kronhjul 8,3 4,3 110 1300 

Hela hårda avdelningen 68 44 330 670 

Tabell 4: Laster och paustider för maskinerna på den hårda bearbetningen. 

4.2 Potential och återbetalningstid för att minska tomgångsförlusterna 

Tabell 5 och Tabell 6 visar de potentiella energibesparingarna för scenario 1, 2 och 3. Se kapitel 

3.5 för metodbeskrivning av potentialberäkningarna. Summeringarna av hela avdelningarna ska 

ses som ungefärliga eftersom alla maskiner inte är uppmätta. Den procentuella 

besparingspotentialen för en maskin är 20-50 %. De låga värdena (20-40 %) gäller scenario 1 för 

den hårda bearbetningen och de höga (omkring 50 %) scenario 2 och 3 för den mjuka 

bearbetningen. Den uppskattade maximala besparingspotentialen för hela Scanias 

bearbetningsproduktion i Södertälje är cirka 5 GWh per år.   

Maskin (mjuka) 
Besparing scenario 1 

[MWh/år] 
Besparing scenario 2 

[MWh/år] 
Besparing scenario 3 

[MWh/år] 

Fräs pinjong 20 45 45 

Svarv kronhjul 19 32 32 

Hela mjuka avdelningen 310 620 620 

Tabell 5: Energibesparingar för maskinerna på den mjuka bearbetningen. 
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Maskin (hårda) 
Besparing scenario 1 

[MWh/år] 
Besparing scenario 2 

[MWh/år] 
Besparing scenario 3 

[MWh/år] 

Portal pinjong 4,5 4,7 5,0 

Svarv kronhjul 8,2 10 12 

Svarv pinjong 6,6 7,5 8,0 

Tvättmaskin pinjong 0 0 0 

Slipmaskin kronhjul 9,2 13 13 

Hela mjuka avdelningen 93 110 120 

Tabell 6: Energibesparingar för maskinerna på den hårda bearbetningen. 

I Tabell 7 syns återbetalningstiderna för att investera i uppgraderingar av maskinernas 

styrsystem (beräknat med Ekvation 5 Ekvation 6). Uppgraderingarna innebär att styrsystemen 

kan hantera produktionspauser, men inte att de blir kompatibla med PE. Det handlar alltså om 

att genomföra en maskinspecifik åtgärd utan ett standardiserat verktyg. Tabellen redovisar 

endast de maskiner som har bäst potential vilket i praktiken innebär maskinerna på den mjuka 

bearbetningen. Notera att lönsamheten ökar kraftigt om alla tillgängliga maskiner av samma 

modell åtgärdas samtidigt. 

Maskin 
Antal 

maskiner 
Återbetalningstid 

scenario 1 [år] 
Återbetalningstid 

scenario 2 [år] 
Återbetalningstid 

scenario 3 [år] 

Fräs pinjong 
mjuka 

3 5 3 4 

Fräs pinjong 
mjuka 

1 13 8 11 

Svarv kronhjul 
mjuka 

4 5 4 5 

Svarv kronhjul 
mjuka 

1 14 12 20 

Tabell 7: Återbetalningstider för investeringen i ett uppgraderat styrsystem som hanterar produktionspauser. 

4.3 Mätkvalitet 

Mätningarna innehåller mycket lite signalenergi för frekvenser mellan övertonerna. TIHD för 

spänningssignalen hos två av de uppmätta maskinerna är ungefär 0,6 % (se kapitel 2.3.1 för 

förklaring av TIHD). Det indikerar att  eventuella vikningsproblem vid samplingen av 

mätsignalerna kan försummas. 
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5 Diskussion 

5.1 Manuell eller automatisk avstängning 

Att en stor del av industriers energianvändning kan bestå av tomgångsförluster bekräftas av 

resultaten från fallstudien (Figur 15-Figur 21 och Tabell 3-Tabell 7). I dagsläget är en eventuell 

minskning av förlusterna beroende av att operatörerna stänger ner maskinerna manuellt när de 

inte behövs. I energisparprojektet som genomfördes strax efter fallstudien minskades baslasten 

markant genom att manuellt stänga av maskinerna mellan skiften. Att operatörerna arbetar 

aktivt med energislöseri är ett bra sätt att komma åt de enkla energibesparingarna men det 

finns flera fördelar med en automatiserad lösning i det här fallet:  

 Ingen produktionstid går till spillo när avstängning och uppstart sker automatiserat och 

styrsystemet ser till att maskinerna alltid är redo för produktion.  

 Fler pauser kan utnyttjas om maskinen har flera nivåer av energisparlägen och 

uppstartstider. Även om maskinen i vissa lägen kan stängas av manuellt under kortare 

pauser riskerar operatören att ägna för mycket tid åt det. Under ett skift med fem 

omriggningar måste operatören ge kommandon till varje maskin på linjen tio gånger.  

Dessutom kan programpauser utnyttjas, till exempel om en robot väntar på att 

maskinen som betjänas ska bli klar.  

 Energibesparingen blir inte beroende av den mänskliga faktorn. Vid manuell hantering 

finns en stor risk att alla operatörer inte stänger av varje maskin vid varje tillfälle.  

 För att undvika problem vid uppstartning kan maskinerna underhållsköras under långa 

produktionsuppehåll, såsom sommar- och julsemester.  

I de ekonomiska beräkningarna tas ingen hänsyn till livslängd eller servicebehov. Med kortare 

driftstider borde maskinernas livslängd förlängas.  Under intervjuer med Scanias operatörer har 

de uttryckt en oro för att fett och skärvätska ska torka när maskinerna står stilla under längre 

perioder. Det leder till att rörliga delar kärvar vid uppstartning. Problemet har uppstått i vissa 

äldre maskiner efter längre stillestånd, till exempel sommarsemestern, och beror på bristande 

service. Men problemet är inte speciellt utbrett (Ahlin 2014) och skulle alltså kunna avhjälpas 

med hjälp av styrsystemet genom automatisk varmkörning av maskinerna under längre 

stillestånd.  

Trots höga tomgångsförluster visar Tabell 7 att det kan vara svårt att hitta lönsamhet för en 

icke-standardiserad automationslösning. Eftersom de flesta maskiner inte har inbyggda 

energisparlägen måste styrsystemen uppgraderas i efterhand. Den typen av uppgraderingar är 

dyra, delvis på grund av att teknikern måste prova sig fram för att bestämma vilka delar av 

maskinen som kan stängas ner vid olika energisparlägen.  
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Det innebär att det finns stor potential för PE i det här fallet. Om maskinerna hade levererats 

med stöd för PE skulle en PLC, till exempel portalens, kunnat skicka samma standardiserade 

kommandon för paushantering till alla maskiner. Det hade inte krävts någon definition av 

energisparlägen i maskinens interna system. Istället blir maskinen en ”svart låda” som reagerar 

på rätt sätt bara den får information om pausens längd från det överordnade styrsystemet. Det 

blir alltså upp till maskinbyggarna att bestämma hur deras maskin ska reagera på ett 

pauskommando och bygga in funktionaliteten från början.  Eftersom maskinbyggarna har störst 

kunskap om maskinerna är de också bäst lämpade att definiera energisparlägena. Den extra 

kostnaden för implementering av PE kan reflekteras i ett högre pris för slutkunden, men det är 

också den som drar nytta av funktionaliteten. Efterfrågan bör alltså komma från slutkunden 

vilket var fallet när de tyska fordonstillverkarna tog initiativ till PE. Om tillräckligt många 

slutkunder efterfrågar en standard för paushantering kan de gemensamt ställa krav på att alla 

maskiner måste levereras med stöd. Den typen av krav finns inte i dagsläget. 

5.2 Incitament för att minska energianvändningen  

Resultatet visar att det lönar sig att beakta paushantering vid om- och nybyggnation. I ett land 

med relativt låga energipriser och blir det snabbt för kostsamt att åtgärda maskinerna i 

efterhand. Men även om en investering i energieffektivisering inte enbart vägs upp av minskade 

energikostnader kan det finnas andra incitament. Företag med liten energianvändning och 

miljöpåverkan har en konkurrensfördel i branscher där kunderna efterfrågar ”gröna” produkter. 

Scania är ett av många företag som arbetar för att minimera miljöpåverkan och tydliggöra det 

för kunden (Scania 2014b). Ett annat incitament är statliga bidrag och skattelättnader. Tidigare 

drev Energimyndigheten Programmet för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE). 

Programmet gav en skattereduktion på el som används i tillverkningsprocessen om företagen 

genomförde effektiviserande åtgärder med hjälp av energiledningssystem. Programmet 

upphävdes under 2012 och Energimyndigheten undersöker nu möjligheterna att fortsätta 

arbetet från och med juli 2014 (Energimyndigheten 2014). Den europeiska unionens nuvarande 

mål är att energianvändningen ska minska med 20 % till år 2020 jämfört med 1990. Målen för 

2030 ses över för tillfället (Sveriges riksdag 2014) och förhoppningsvis kan de tvinga regeringen 

att fortsätta med åtgärder liknande PFE.   

5.3 Vilka industrier och maskiner har bäst potential? 

Resultaten visar alltså att CNC-maskiner har stor potential att minska tomgångsförluster med 

styrsystemet. De visar också att pick-and-place-portalen har en hög baslast i förhållande till 

produktionslasten (se Tabell 4). Eftersom portalen är en typ av robot stärker det tidigare 

studiers slutsatser om att robotar kan ha stor potential för PE (se kapitel 1.2). Gemensamt för 

robotar och CNC-maskiner är att de arbetar med väldigt exakta positioner som bibehålls med 

hjälp av el- eller hydraulmotorer. Ett område med potential för PE verkar alltså vara 

positionsstyrda maskiner.    
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Förutom att ha maskiner med hög baslast måste en industri med god potential ha paustider 

som inte utnyttjas i dagsläget. I bearbetningen i byggnad 075 arbetas tre- eller fyrskift och före 

mätningarna verkade därför potentialen för att utnyttja pauser liten. Dessutom antogs att CNC-

maskinerna, som har en hög kapitalkostnad, har en hög utnyttjandegrad. Men det visade sig att 

maskinerna var oproduktiva under en ganska stor del av tiden. Produktionspausernas orsaker 

var omriggningar, maskinfel, överkapacitet och materialbrist. Det bekräftar att det krävs en 

energianalys från fall till fall för att utvärdera potentialen. Energianalysen måste även utreda 

hur komponenten och dess omgivning påverkas av en avstängning. Kan till exempel ett 

transportband stängas av så fort en av maskinerna som betjänas är tom, eller finns det andra 

maskiner som är beroende av att transportbandet går? 

5.4 Energiövervakning 

För att kunna genomföra en energianalys krävs mätning nära slutlasterna i elsystemet. I 

byggnad 075 finns mätning på transformatornivå vilket är otillräckligt för en djupare analys. I 

examensarbetets fallstudie installerades portabla mätare temporärt, men för att mäta och 

övervaka över längre tid och i fler punkter samtidigt krävs ett permanent 

energiövervakningssystem. På så vis kan onödig förbrukning, såsom tomgångsförlusterna i 

fallstudien, hittas och åtgärdas i ett tidigt stadium. Dessutom kan resultaten av åtgärder 

utvärderas och användas i andra delar av produktionen. Ett energiövervakningssystem behöver 

inte mäta alla maskiner i en anläggning. Med ett fåtal mätpunkter placerade på ett smart sätt 

kan stora delar av en anläggning kartläggas. På den hårda bearbetningen i 075 kunde alla större 

maskiner på de fyra linjerna kartläggas med hjälp av fyra samtidiga mätningar. Det beror på att 

det finns fyra huvudsakliga maskintyper på avdelningen. 

5.5 Jämförelse av resultat med litteratur 

Kvoten mellan maskinernas bas- och produktionslaster för maskiner utan energisparläge är 50-

90 % (se Tabell 3 och Tabell 4). Resultatet kan jämföras med de 60 % som en annan studie 

visade (se kapitel 1.2). Den höga baslasten beror troligtvis på att maskinerna håller axlarnas 

positioner när de lämnas i standby-läge. För att behålla positionerna krävs ett konstant tryck 

från hydraul- och elmotorer. I maskiner med vertikala axlar är det extra energikrävande 

eftersom hela tyngden av axeln och verktyget måste bäras upp.  

Den beräknade energibesparingen för maskinerna på 20-50 % (se kapitel 4.2) kan jämföras med 

andra studier som säger att potentialen är omkring 30 % (se kapitel 1.2). Det ger en indikation 

på att extrapoleringen har gett ett rimligt resultat. Återbetalningstiderna är dock längre för 

examensarbetets fallstudie jämfört med den tyska robotstudien (jämför Tabell 7 och kapitel 

1.2). Den korta återbetalningstiden i robotstudien kan delvis förklaras av att den förutsätter att 

robotarna har stöd för PE. En viktig skillnad är alltså att återbetalningstiderna i 

examensarbetets fallstudie förutsätter en icke-standardiserad lösning. Dessutom arbetar 



35 
 

produktionen tvåskift vilket innebär mycket längre tomgångstider mellan skiften. Slutligen 

påverkas resultatet av att Tyskland har ett högre elpris än Sverige. Under de senaste åren har 

elektriciteten varit ungefär dubbelt så dyr för industrikunder i Tyskland jämfört med Sverige 

(European Commission 2014:11).  

5.6 Mät- och beräkningsfel 

Den största osäkerheten i potentialberäkningarna är förmodligen extrapoleringen av 

mätresultaten till ett år. Den antar att maskinerna körs likadant under året som under 

mätdagarna. Optimalt sett hade alla maskiner mätts under ett helt år men det skulle kräva 

orimligt stora resurser. Om perioden januari till mars 2014 studeras i Figur 8 inses att lasten för 

den hårda bearbetningen har haft ett liknande mönster den senaste tiden (bortsett från 

avbrottet i slutet av mars). Om mönstret håller i sig är extrapoleringen korrekt, men det är 

troligt att förändringar sker i samband med det kommande årets ombyggnationer. 

Förändringarna innebär en ökad produktionskapacitet och besparingspotentialen för de 

kommande åren borde därför öka något jämfört med mätperioden. Antagandet om liknande 

produktionsmönster påverkar inte scenario 1 eftersom det endast baseras på att utnyttja 

helgerna i ett treskiftsschema som inte gällde under mätperioden (se kapitel 3.5).  

Eftersom erfarenheten av att uppgradera styrsystem för att spara energi är begränsad är 

uppskattningen av investeringskostnaderna relativt grov (se kapitel 3.5). Det påverkar 

beräkningen av återbetalningstiderna som ska ses som ungefärliga. De beräkningar och 

rekommendationer som är kopplade till återbetalningstid har dock behandlats restriktivt för att 

inte ge en överdrivet positiv bild av potentialen.  

Eventuella mätfel som härstammar från mätarna (se kapitel 3.4) bedöms ha liten påverkan i 

sammanhanget. En annan möjlig källa till mätfel är vikningseffekter men det verkar inte ha 

påverkat nämnvärt (se kapitel 4.3). Det var väntat eftersom maskinleverantörerna måste 

filtrera signalen för att klara certifiering (se kapitel 2.3.1).   

5.7 Rekommendation till Scania 

Scania rekommenderas att uppgradera styrsystemen i Boehringer-svararna eller Oerlikon-

fräsarna i samband med flytten av den mjuka bearbetningen. Med ett uppgraderat styrsystem 

som klarar scenario 2 och 3 kan maskinernas energianvändning minskas med upp till 50 %, 

motsvarande cirka 40 MWh per år och maskin. Investeringens återbetalningstid understiger 5 

år. Genom att åtgärda en maskinmodell i taget kan värdefulla erfarenheter samlas in inför 

kommande uppgraderingar. Uppgraderingarna innebär inte att maskinerna får stöd för PE.         

Scania rekommenderas istället att efterfråga stöd för PE när nya maskiner köps in. Genom att 

använda en standard för paushantering bör investeringskostnaden för att implementera 

systemet minska betydligt jämfört med den icke-standardiserade lösningen. Med en total 
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besparingspotential för Scanias bearbetningsanläggningar på 5 GWh per år borde det finnas 

incitament för att standardisera paushanteringen. I andra delar av Scanias produktion används 

dessutom många robotar som kan dra nytta av PE. I mätningarna är också vissa centrala 

kringsystem till maskinerna utelämnade (se kapitel 3.1.1). Med robotar och kringsystem 

inkluderade är Scanias totala potential förmodligen betydligt större än 5 GWh. Vid efterfrågan 

på maskiner med stöd för PE kan erfarenheter från att uppgradera styrsystemen på ett icke-

standardiserat användas för kravställning till maskinbyggarna.  

Scania rekommenderas även att installera mätning och energiövervakning i utvalda delar av 

produktionen. Med energiövervakning kan potential för och resultat av en åtgärd åskådliggöras.  

5.8 Rekommendation till Siemens 

Siemens AB rekommenderas att avvakta med att erbjuda PE till slutkunder eftersom stödet inte 

är speciellt utbrett ännu. Istället borde möjligheterna med PE tydliggöras för maskinbyggarna. 

Med ett utökat stöd för PE kan Siemens implementera paushantering för en hel anläggning med 

hjälp av sina styrsystem.  

Siemens rekommenderas också att erbjuda installation av energisparfunktioner i CNC-maskiner 

vid moderniseringar av maskinernas styrsystem. I moderniseringsprojekt som primärt syftar till 

att uppgradera prestandan kan kostnaden för att installera energisparfunktioner bäras upp 

gemensamt av prestandaökningar och energibesparingar.       

Examensarbetet visar vikten av att använda energiövervakning i industrin. Siemens 

rekommenderas därför att erbjuda produkter och tjänster kopplade till mätning och analys.  
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6 Slutsatser 

Slutsatserna utgår från examensarbetets frågeställningar. De övriga slutsatserna behandlar 

andra värdefulla lärdomar från projektet. 

 Hur mycket kan tomgångsförlusterna minskas i byggnad 075 med Siemens styrsystem?  

Potentialen för att minska tomgångsförlusterna i byggnad 075 är betydande. Med 

automatiserad paushantering kan maskinernas energianvändning minskas med 20-50 %, 

motsvarande omkring 0,7 GWh per år för hela 075.  

 Hur mycket kan tomgångsförlusterna minskas totalt i Scanias 

bearbetningsanläggningar? 

En grov uppskattning för alla bearbetningsanläggningar i Södertälje ger en potential för att 

minska tomgångsförlusterna på cirka 5 GWh. 

 Hur lång är återbetalningstiden för att investera i uppgraderingar av styrsystemen i 

maskinerna med störst besparingspotential?  

Återbetalningstiderna för att uppgradera styrsystemen i maskinerna med bäst potential är 3-5 

år beroende på hur många maskiner som åtgärdas samtidigt och vilket scenario de ska klara. 

Återbetalningstiderna för att uppgradera övriga maskiner är längre än tio år. 

Investeringsberäkningarna baserar sig på en icke-standardiserad automationslösning. 

 Vilka typer av industrier och komponenter har störst potential för att minska 

tomgångsförlusterna? 

Industrier med diskreta processer och långa paustider har störst potential för minskning av 

tomgångsförluster. Verkstadsindustrin borde därför kunna dra nytta av paushantering, medan 

processindustrin verkar ha mindre potential. Maskiner med positionsstyrning, såsom CNC-

maskiner och robotar, har stora möjligheter att minska tomgångsförluster.  

 Övriga slutsatser 

Att uppgradera en maskins styrsystem enbart i syfte att hantera pauser är ofta olönsamt. 

Paushantering kan istället implementeras som ett tillägg i samband med moderniseringar av 

styrsystem som primärt syftar till att öka maskinernas prestanda. Det är även större chans att 

hitta lönsamhet vid nybyggnation av en anläggning eftersom styrsystemen ändå behöver 

programmeras i samband med installationen.  

Att använda en standard för paushantering motsvarande PE kan sänka investeringskostnaden, 

men i dagsläget saknas stöd för PE i CNC-maskiner. Det är framför allt robotar, motorstartare 
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och komponenter i styrsystem som stödjer PE. Eftersom maskinbyggarna vet mest om hur 

maskinerna ska hantera olika typer av pauser är det de som bör bygga in stödet.  

För att bestämma en specifik anläggnings verkliga potential och förutsättningar för 

automatiserad paushantering krävs en energianalys. Analysen möjliggörs genom energimätning 

på maskinnivå. Att enbart mäta och logga lasten för en hel anläggning är alltså otillräckligt.  
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7 Framtida arbete 

 Utöka mätningarna i tid och antal. Att mäta över längre tid och i fler maskiner kan ge en 

mer exakt uppskattning av besparingspotentialen.  

 

 Kartlägg maskinernas interna energianvändare för att ta reda på hur mycket energi 

respektive komponent i maskinen använder. Det kan ge en mer exakt uppskattning av 

hur mycket tomgångsförlusterna kan minskas för olika pauslängder.   

  

 Undersök Scanias övriga bearbetningsanläggningarna mer noggrant. Genom att jämföra 

varje maskins storlek och typ i övriga anläggningar med de i 075 fås en mer exakt 

uppskattning av besparingspotentialen för alla bearbetningsanläggningar på Scania i 

Södertälje.  

 

 Genomför en uppgradering av ett styrsystem som ett test. Under ett prov kan 

erfarenheter samlas om verklig besparingspotential, investeringskostnad, förändrat 

servicebehov och andra möjligheter och problem med automatiserad paushantering. 

 

 Utvärdera andra typer av system, maskiner och industrier. Tryckluft- och hydraulsystem, 

robotar och automatiserade lager är speciellt intressanta.  
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