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Förord 
Detta arbete är genomfört på uppdrag av Stora Enso Hylte Bruk, som ett 2x15 
poängs examensarbete på Högskolan Halmstad under sektionen Ekonomi och 
Teknik på Energiingenjörsprogrammet. 
 
Först och främst vill vi tacka vår handledare Håkan Persson, andra tålmodiga 
personer som också ställt upp med tid, kunskap och idéer är Tomas Karlsson, 
David Linder samt Roland Lindström. 
Vi vill även rikta ett stort och innerligt tack till alla de andra personer som kom att 
betyda mycket för oss och genomförandet av detta arbete. 
 
Hyltebruk, maj 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna-Karin Cederlöf Johan Jönsson 
Energiingenjör Energiingenjör  
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Sammanfattning 
Stora Enso Hylte Bruk är ett tidningspappersbruk beläget i Hyltebruk.  
De fyra pappersmaskinerna startades 1972(PM1), 1974(PM2), 1976(PM3) och 
1989(PM4). 
Produktionen 2005 från dessa pappersmaskiner var 800 000 ton papper.  
För att tillverka papper åtgår stora mängder energi i form av värme och el, Hylte 
Bruk gjorde 2005 av med 1 % av Sveriges totala elenergibehov.  
 
Den 1/7 2004 höjdes processrelaterad elskatt från 0 till 0,5 öre/kWh vilket ledde 
fram till den lag som trädde i kraft den 1/1 2005, ”lag om program för 
energieffektivisering” (PFE)1.  
Ändamålet är att främja en effektiv energianvändning och ger energiintensiv 
industri möjlighet att delta i ett 5-årigt program för energieffektivisering. De 
företag som är kvalificerade att ingå i programmet och klarar av de krav som ställs 
befrias från elskatten. 
Som en del av det här programmet ingår att utarbeta en lista med 
elenergieffektiviseringar som ska överlämnas till Statens Energimyndighet. 
 
Detta examensarbete kan efter beslut av ansvariga på Hylte Bruk ingå som en del 
av denna lista.  
 
Syftet med examensarbetet var att undersöka effektiviteten hos tolv pumpar på 
PM2 genom mätning av effekt, flöde och tryck. En del av dessa har varit i drift i 
upp till 32 år, under denna tid har slitage skett, vissa pumpar har gått mot delvis 
stängda ventiler samt förutsättningarna i form av produktion har ändrats sedan de 
dimensionerades. 
 
För alla de berörda pumparna kan en effektivisering göras, den kan bestå av: lägre 
tryckhöjd, mindre flöde, pump med bättre verkningsgrad, eller en kombination av 
ovanstående exempel.  
De förslag som har en återbetalningstid kortare än tre år ger tillsammans en 
energibesparing på 1 375 000 kWh/år, vilket motsvarar mer än ¼ av vad 
pumparna förbrukar idag. 
Om istället alla de förslagen som är framarbetade och genomförbara skulle 
realiseras kan energibesparingen ökas ytterligare till 2 302 000 kWh/år, detta 
skulle dock innebära en större investeringskostnad vilket resulterar i en längre 
återbetalningstid. 
 

                                                 
1 SFS 2004:1196, Lagen om program för energieffektivisering, December 2004 
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Summary 
Stora Enso Hylte Mill is a papermill located in Hyltebruk. The mill has four paper 
machines that started in 1972(PM1), 1974(PM2), 1976(PM3) and 1989(PM4). 
In 2005 the mill produced 800 000 tons of paper. 
Paper production demands big amounts of heat and electrical energy. 
In 2005 Hylte Mill used 1 % of the total electrical energy consumption in Sweden. 
 
In July 2004 the process related electrical energy tax was raised  
from 0 to 5 SEK/ MWh.  
This led to the law “The Program for energy effiency “(PFE) that took legal force 
in January 20052. 
The purpose of the law is to promote energy efficiency and give energy intense 
industry possibility to participate in the five year long program.  
Companies which are qualified to participate and can manage the demands will 
get elimination of the electrical energy tax. A part of the program is to prepare a 
list with electrical energy savings to deliver to the Swedish Energy Agency. 
 
This degree project can be a part of that list after decision from authorities at 
Hylte Mill. 
 
The purpose with this degree job was to investigate twelve pumps at PM2 and 
their efficiency by measuring power, flow and pressure.  
Some of the pumps have been operating for 32 years, exposed to wear and been 
running against partly closed valves. Meanwhile the conditions of production 
have changed since the pumps were dimensioned. 
 
All the concerned pumps can be made more efficient by reduction of pressure, 
less flow, better efficiency or a combination of these. 
The investment proposals give an electrical energy saving of 1 375 000 kWh/year. 
The savings are equivalent to ¼ of today’s consumption, and give a payback time 
shorter then 3 years.  
If all the proposals are realized the electrical energy savings would be even 
higher, approximately 2 302 000 kWh/year, but it would also represent a higher 
investment cost and a longer payback time. 
 

                                                 
2 SFS 2004:1196, Lagen om program för energieffektivisering, December 2004 
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Ordlista / förkortningar 
Avluftare Kokar bort luft från mälden, kallas ofta deculator 
Bentonit Retentionsmedel  
Blp Blandningspump 
ELS Energiledningssystem 
ES El/Styr, del av underhållsavdelningen 
Glättpulper Återupplösningsbehållare för papper efter torkpartiet, 

kallas även uppslagare 
Guskgrop Återupplösningsbehållare för papper vid virapartiet, 

kallas även uppslagare 
Hedemorafilter Fabrikat på patronfilter för rening av vatten till 

spritsarna på skivfiltret 
IFS Industrial & Financial Systems, arbets- och 

inköpssystem 
Inloppslåda Där mälden sprids på viran för att bli papper 
Kantremspulper Återupplösningsbehållare för papper vid rullmaskin, 

kallas även uppslagare. 
Kavitation Imploderande ångblåsor 
Korta cirkulationen Pappersmakarnas namn på mäldflödet vid enskild 

pappersmaskin 
Mäld Träfibrer som är mekaniskt eller kemiskt lösgjorda från 

trädets lignin, detta uppblött med vatten. 
Mvp Meter vatten pelare är mått på tryck där 10 mvp 

motsvarar 1 bar 
PFE Programmet för energieffektiviseringar 
PM 2 Pappersmaskin 2 
Polymer Flockningskemikalie, polyakrylamid 
Presspulper Återupplösningsbehållare för papper efter presspartiet, 

kallas även uppslagare 
Primärsil Sil som grovrenar mälden från t.ex. spetor 
Sekundärsil Sil som grovrenar mälden från t.ex. spetor 
Skivfilter Roterande skivor som separerar fibrer från vatten 
Tambour Den stora rulle där det färdiga pappret rullas upp efter 

pressning och torkning  
Trumpjet Inblandningsdysa för bentonit och polymer 
Vira Ändlös duk ofta vävd av polyester, första steget i 

dräneringen av pappersmassan 
Virvelrenare Mälden renas från sand, spetor och barkpartiklar 
WinLog Dataprogram där man kan avläsa de mätningars om El-

styr gjort på motoreffekter på pumpmotorerna 
WinMOPS Intern datalogg över fabriken 
Ytvikt Ett av måtten på papperskvalitet, mäts i g/m2 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Följer man Nissans dalgång från Halmstad upp via Oskarström och Rydöbruk så 
hamnar man efter fem mil i Hyltebruk. De goda naturtillgångarna i form av vatten 
och skog gjorde att det 1907 i Hyltebruk startades ett bolag med inriktning 
massaproduktion. Vilket 1911 mynnade i starten av den första pappersmaskinen, 
som för övrigt var i drift fram till 1998.  
I början av 70-talet ombildades bolaget och beslut togs om en koncentration på 
produktion av tidningspapper.  
Idag finns fyra pappersmaskiner som startades 1972(PM1), 1974(PM2), 
1978(PM3) respektive 1989(PM4). De producerade sammanlagt 800 000 ton 
papper 2005 vilket kan jämföras med att Sveriges tidningspapperskonsumtion 
samma år var 430 000 ton.  
Tidningspappret som tillverkas i Hyltebruk på Stora Enso Hylte Bruk (härefter 
kallad Hylte Bruk) är baserat på en blandning av termomekanisk-, slip- och 
returpappersmassa. 
Hylte Bruk är en del av divisionen tidningspapper som ingår i koncernen Stora 
Enso, vilken är en internationell koncern som tillhandahåller trä-, massa- samt 
pappers- och kartongprodukter.  
Hylte Bruk är ett av Hallands läns största privata arbetsgivare med ca 950 
anställda. Pappers- och massaindustrin tillhör Sveriges mer energiintensiva 
industri, elenergibehovet på Hylte Bruk uppgick år 2005 till 1,4 TWh vilket 
motsvarar 1 % av Sveriges totala elenergibehov. 
 
Pappersmaskin 2 (PM2) på Hylte Bruk drivs av 107 mindre och större pumpar.  
Denna pappersmaskin byggdes 1974 och är ämnad för produktion av 
tidningspapper.  
Under de ca 30 år maskinen varit i drift så har produktionen ökats och slitage på 
materialet förändrat pumpkarakteristiken. Det är också känt att vissa pumpars 
flöden stryps. Med den tidens låga elenergipriser valde man ofta att 
överdimensionera pumpar och motorer. 
Korta cirkulationen på PM2 är ett processavsnitt där misstanke om att 
feldimensionerade pumpar är i drift. Detta processavsnitt är pappersmakarnas 
namn på det mäldflöde som går från inloppslådan genom viran till viragropen 
vidare till blandningspumpen, maskinsilar, virvelrenare, avluftare och tillbaka till 
inloppslådan. 
Från inloppslådan/mäldsprutan pumpas mälden ut på viran tvärs 
pappersmaskinens bredd, efter avvattning, pressning och torkning rullas det 
färdiga pappret upp på en tambour.  
 
I korta cirkulationen ingår ett antal pumpar som behöver analyseras för att om 
möjligt kunna göra elenergibesparingar men som inte får påverka systemets 
funktioner så som mäldens tryck, flöde och koncentration. Då många av dessa 
pumpar är överdimensionerade på grund av det låga energipriset på 60- 70- talet 
så finns det stor risk att pumparnas stryps med ventiler för att erhålla rätt flöde 
och tryck. Med dagens krav på energieffektiva lösningar så är det av stort intresse 
att analysera hur väl pumparna är dimensionerade. 
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1.2 Syfte/problemformulering 
Examensarbetets utformning har framkommit genom diskussioner med 
intressenter från Produktions- och Utvecklingsavdelningen angående vad Hylte 
Bruk har haft för behov i samband med PFE (Programmet för 
energieffektivisering) och införandet av ELS (Energiledningssystem). Vilket har 
resulterat i detta arbete.  
Inriktning på korta cirkulationen på PM2 kan förklaras av misstanken om att här 
finns överdimensionerade pumpar, samtidigt som det inte är inplanerat några 
större arbeten på maskinen under första halvåret som skulle kunna äventyra 
mätningar och resultat.  
Syftet är att analysera processavsnittet korta cirkulationen på PM2 med avseende 
på mäldens flöde och tryck. Arbetet ska leda till ekonomiskt försvarbara 
möjligheter till elenergibesparing i ett systemperspektiv, vilket betyder att 
framkomna förslag inte får innebära några problem för papperstillverkningen. 

 

1.3 Projektets målsättning 
Målet med examensarbetet är att det ska utmynna i en åtgärdslista för 
energibesparing där återbetalningstiden redovisas. Denna åtgärdslista ska 
presenteras både för företag och examinator i månadsskiftet maj/juni 2006. 
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1.4 Avgränsningar 
De aktuella pumparna på PM2 se tabell 1, Hylte Bruk har interna pumpnummer 
82-P-0210 och 82-P-0211, 82-P-0213 till 82-P-0221, 82-P-0223, 82-P-0353, 82-
P-0260 samt 82-P-0261. Blandningskarspump 82-P-0210, maskinkarspump 82-P-
0211 samt de två blandningspumparna 82-P-0217 och 82-P-0218 skall i mån av 
tid analyseras. Tryckhöjningspumpen 82-P-0260 är så pass liten att inte alltför 
stora insatser bör läggas på den. 
 
Tabell1 Aktuella pumpar 
Pump nr Installerad Beskrivning 
  motoreffekt [kW]   
82-P-210 45 Blandningskarspump 
82-P-211 55 Maskinkarspump 
82-P-213 160 Grovfiltratpump 
82-P-214 90 Superfiltratpump 
82-P-215 55 Klarfiltratpump 
82-P-216 30 Påläggsmassapump 
82-P-219 110 Pump injekt steg 2 
82-P-220 90 Pump injekt steg 3 
82-P-221 37 Pump injekt steg 4 
82-P-223 110 Bakvattenpump 
82-P-260 1,5 Tryckhöjningspump 
82-P-261 30 Pump injekt sekundärsil
82-P-353 45 TrumpJet pump 
Totalt 858,5 kW  
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2 Systembeskrivning 

2.1 Korta cirkulationen3 
Med korta cirkulationen menar man det processavsnitt vars flöde går från Blp.1 
via sileri, avluftningskärl och inloppslådan till viran. Avvattningen från viran går 
igenom viran via virakanalen till viragropen. Ett förenklat flödesschema med de 
för arbetet aktuella pumparna är redovisat i figur 1. 
 
Från blandningskaret pumpas massan till maskinkaret med pump 82-P-0210, här 
finns ett överlöp tillbaks till blandningskaret för att alltid hålla en jämn nivå och 
därmed bättre ytviktstabilitet. 
Massan pumpas vidare från maskinkar till viragrop med den frekvensstyrda 
pumpen 82-P-0211. Från viragropen transporterar Blp.1 (82-P-0217) mälden upp 
till primärsilarna (4 st.) vilka har till uppgift att sila bort grova fibrer och 
föroreningar. Acceptet från primärsilen går som injekt till ett batteri av 
virvelrenare i steg1 (53 st.).  
Virvelrenare är till formen koniska med injekt och accept högst upp, genom att 
tillse ett lämpligt tryck över virvelrenaren separeras sand och andra föroreningar 
nedåt i konan och tas ut som rejekt i botten. 
Acceptet från de 53 virvelrenarna går vidare in i avluftaren, på grund av mäldens 
temperatur, undertrycket i avluftaren och avluftarens höga placering kokar nu 
mälden och luft som varit bundet i mälden avgår. 
Från avluftaren går sedan mäldflödet via Blp.2 (82-P-0218) till inloppslådan som 
fördelar flödet tvärs maskinen ut på viran. 
 
Från Blp2 så går ett delflöde till spädvattenpump 82-P-0353. Spädvattenpumpen 
har till uppgift att blanda in bentonit och polymer i mälden. Det finns två 
trumpjeter, en som blandar in polymer före Blp2 och en som blandar in bentoniten 
efter Blp2.  
 
Rejekt från virvelrenarsteg1-3 samt virvelrenarsteg 4:s accept går till sugsidorna 
på de tre pumparna som pumpar från rejektbehållaren.  
Från rejektbehållare till virvelrenar steg 2 pumpas mälden med hjälp av pump 82-
P-0219. Från steg 2 går acceptet till avluftaren. Rejektet går tillbaka till 82-P-0219 
men som injekt på sugsidan. Virvelrenar steg 2 består av 19 st virvelrenare och 
dessa kräver ett injektflöde enligt driftinstruktionen på 600 l/min vardera vid 
differenstrycket 12 mvp mellan injekt och rejekt . 
Från rejektbehållaren pumpar 82-P-0220 mälden till virvelrenar steg 3. 
Virvelrenar steg 3 består av 5 st virvelrenare som kräver minimum 1500 l/min 
eller maximum 1900 l/min vardera. Det tryckfall som då uppstår mellan injekt och 
accept är 18 respektive 25 mvp. Tryckfallet över accept och rejekt skall vara 5 
mvp. Acceptet går till deculatorns sekundärsida och rejektet från steget går till 
sugsidan på pump 82-P-0219. 

                                                 
3 Kassaberg, M. Erlandsson, M. Gavelin, G. (1998) Massa och papper  
–en grundbok. Markaryd, Markaryds Grafiska. 

Persson, K.E. (1996) Papperstillverkning. Markaryd, H-tryck. 
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Från rejektbehållaren pumpar 82-P-0221 mälden till virvelrenar steg 4. Acccept 
från virvelrenar steg 4 går till sugsida på pump 82-P-0220. Rejektet går som injekt 
till virvelrenar steg 5. Virvelrenaren är dimensionerad för 1400 l/min med ett 
tryckfall på 15 mvp. 
 
Från viragropen pumpar 82-P-0261 massan till sekundärsilen för att rejektet sedan 
skall gå igenom skaksållet. Det flöde som sekundärsilen måste ta är rejektet från 
primärsilarna. Acceptet från sekundärsilen går till Blp1. 
 
Som mekanisk vattenrening används ett skivfilter där man från blandningskaret 
tar påläggsmassa till skivfilter med pump 82-P-0216 för att separera massan från 
vattnet. Innan massan når skivfiltret går den genom en statisk mixer som blandar 
massan med bakvatten från pump 82-P-0223. Pump 82-P-0223 pumpar även 
bakvatten till bakvattenstam, koncentrationsspädning till pump 82-P-0210 och 82-
P-0208 samt för att skölja ner de ”kakor” som bildas på skivfiltrets dukar, dessa 
sköljs ner till blandningskaret och för att inte stoppa i röret så måste även här 
tillsättas en del vatten. 
 
Skivfiltrets tre fraktioner av olika fint renat vatten rinner ner i den tredelade 
skivfiltertanken vars tre pumpar är 82-P-0213, 82-P-0214 och 82-P-0215. 
Från skivfiltertanken pumpas grovfiltrat med 82-P-0213 till guskgrop, glätt- och 
kantremspulper samt ut på bakvattenstam mot PM1 och PM3 Pump 82-P0213 är 
frekvensstyrd och styr på nivån i grummelfiltratsektionen i skivfiltertanken.  
Med 82-P-0214 spolas ”kakorna” bort från skivfiltrets dukar samt rengör dessa. 
Spritsvattnet måste renas innan det når skivfiltret och detta görs med hjälp av 
Hedemora filtret. 
Med 82-P-0215 pumpas klarfiltrat till spritsvattentank, klarfiltratstam och 
klarfiltrattorn. 
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Figur 1 Förenklat flödesschema över korta cirkulationen 
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3 Teori 

3.1 Pumpar 
En pumps uppgift är att höja energin hos en vätska. Energiökningen kan bestå i 
tryckhöjning, ökad rörelseenergi eller ändring av lägesenergi.  
 
De pumpar som berörs här är alla av centrifugaltyp som hör till huvudgruppen 
turbopumpar. Dessa är uppbyggda av ett eller flera skovelförsedda pumphjul 
placerade i ett pumphus. När hjulet roterar kommer vätskan att pressas radiellt 
utåt av centrifugalkraften och ett undertryck kommer att uppstå vid hjulcentrum. 
Atmosfärtrycket kommer att pressa upp mer vätska genom pumpen som när den 
passerat pumpen erhållit en energiökning4.  
 
Förluster förekommer i det pumpade mediet och beror på friktion mellan den 
pumpade vätskan och rörvägg och/eller på virvelbildning vid ventiler och 
rörböjar. Av den axeleffekt som tillförs pumpen är det en del som blir förluster, 
till dessa hör hjul- lager- och tätningsfriktion, skovelförluster samt inre och yttre 
läckage. En minskad uppfordringshöjd på grund av ett inre läckage är inte 
ovanligt men för att vara tolerabelt enligt Pumphandboken5 bör det uppgå till 
maximalt 10 %. I figur 2 Slitagepåverkan tätningsspalter ses den minskade 
lyfthöjden på y-axeln som en streckad linje i den vänstra delen av figuren medan 
man i den högra delen av figuren ser det ökade effektbehovet på samma sätt. I 
figur 3 Slitagepåverkan pumpskovlar ses den minskade lyfthöjden på y-axeln som 
en streckad linje i den vänstra delen av figuren medan man i den högra delen av 
figuren ser att ett ökat effektbehov inte föreligger utan snarare minskar. 
 

 
 Figur 2 Slitagepåverkan tätningsspalter Figur 3 Slitagepåverkan pumpskovlar 
 
De två viktigaste parametrarna vid pumpdimensionering är flöde och tryckhöjd 
(min, medel, max). De pumpar som här utreds pumpar en vätska med en 
fiberkoncentration på maximalt 3,6 %. När man söker efter pumpar och dess 
karakteristik kan man enligt Ola Persson på Sulzer pumps Sweden AB med gott 
samvete titta på vattenpumpar för en fiberkoncentration upp till 4,5 %.  

                                                 
4 Dahlvig, G. (1998). Energi. Falköping, Liber AB.  
 
5 Jonsson, A. Hedenfalk, L. utdrag ur Pumphandboken av  
STF ingenjörsutbildning 2003 
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I en typisk pumpkarakteristik som i figur 4 syns sambanden mellan pumpens 
tryckhöjd, sughöjd, flöde, pumphjulets diameter, verkningsgrad samt effekten. 

 
Figur 4 Pumpkurva 
 
Vid underhåll av pumpar skall hjul- och hjulhus kontrolleras med avseende på 
avlagringar samt kavitations- och korrosionsskador. Kontroll skall också göras på 
lager och slitdetaljer. En slitskivas spel på över 1 mm gör att verkningsgraden 
markant försämras och ett dåligt pumphjul ändrar drastiskt en pumps egenskaper. 
Beroende på om mediet är slitande eller ej så kan underhållsintervallerna ligga på 
mellan 1-5 år. För renvattenpumpar kan intervallet vara ytterligare längre.  
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4 Metod 
 
Efter diskussion med Elisabet Tullander och Håkan Persson på Hylte Bruk så 
bestämdes det att arbetet skulle inrikta sig mot 15 st pumpar på PM2 och 
energieffektivisering av dessa.  
I detta avsnitt redovisas arbetsgången med insamling av data, analys av data och 
redovisning av den mätutrustning som används.  

4.1 Arbetsgång 
Arbetet har bestått av två delar, sammanställning av den aktuella situationen som 
råder idag och analys av möjligheter till energibesparingar. 
 
Sammanställning av aktuell situation 
Insamling av data: 

Ritningar över processavsnittet korta cirkulationen har beställts från 
anläggningsavdelningen. 
Information om pumpar och utrustning som används har hämtats 
från Bulan som är ett bibliotek med information om fabrikens 
utrustning, här har hittats pumpkurvor och maskinkort. 
Driftsinstruktioner för stumcirkulation, trumpjet och massa till vira 
med flera har hämtats på intranätet. 
Litteratur om pumpar, energi och papperstillverkning har studerats. 
Historiska arbetsorder har undersökts i IFS för att kontrollera 
tidigare åtgärder. 

 
Samtal med personal på: 

Underhållsavdelning ES och Mek har hjälp till med mätningar och 
diskussioner om slitage och underhåll på pumpar. 
Produktionsavdelningen har varit behjälplig med driftsinformation. 

 
Utförda mätningar: 
 Tryck in och ut ur pumpen för att veta pumpens utförda arbete. 

Tryck runt en del dimensionerande processteg. 
Höjderna till tryckgivare och processteg uppmättes. 
Flöde uppmätt där det fanns flödesgivare idag och även med hjälp av 
en portabel utanpåliggande flödesmätare. 
Motoreffekt som respektive pump kräver för ovanstående arbete är 
uppmätt av ES. 
 

Analys:  
Kontroll av de mätningar som ligger till grund för arbetet.  
Denna kontroll görs med hjälp av pumpdiagram och formeln för det 
teoretiska effektbehovet. 
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Beräkningar av: 
 Tryckförluster i form av höjd, friktion i rör och ventiler. 

Beräkningar av systemverkningsgrader hos de olika pumparna för 
att verifiera pumparnas tillstånd. 
Överslagsberäkningar för att se om det finns möjligheter till 
energibesparingar. 
 

När processens dimensionerande fakta är klargjorda kan förslag till effektivisering 
ske. Effektivisering kan göras med hjälp av pumpbyte till en med bättre 
verkningsgrad, minska tryckhöjden eller en minskning av flödet. 
 
Analys av möjligheter till energieffektivisering 
Samtal med personal på: 

Anläggningsavdelningen angående energibesparingsalternativ. 
 Produktionsavdelningen som haft idéer till energibesparingar. 
Beräkningar av: 

Ekonomiska beräkningar för att se rimlighet i att genomföra 
förslagen. 
Beräkna vilken återbetalningstid förslagen har med dagens 
elenergipris där investeringskostnaden har tagits fram i samråd med 
anläggningsavdelningen. 
Beräkningar för att se vid vilket elenergipris som krävs för att 
förslagen ska ha en återbetalningstid på 3 år enligt PFE. 
Detta för att företaget ska se när det kan vara lönsamt att genomföra 
förslaget. 
  

Formler som är använda i beräkningar för arbetet redovisas i bilaga 15. 
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4.2 Mätmetoder och utrustning 
För att veta hur effektiv en pump i en position är behövs data. De mätvärden som 
detta arbete baseras på är tryck, effekt, flöde och höjd. Driftsförhållandena vid 
varje mätning antecknades då mätserierna gjordes. Den mätutrustning som 
använts är: 
 

• Tryckmätare och tryckgivare 
• Effektmätare LEM 2050 
• Flödesmätare elektromagnetisk 
• Flödesmätare ultraljud TransPort PT868 
• Distansmätare HILTI  PD30 

 
Tryckmätningar har gjorts före och efter pump, i vissa fall har trycket även kunnat 
mätas över ventiler samt före och efter förbrukare. De tryckmätare som använts 
har tagits ut nya från förrådet på Hylte Bruk och är av märket ABB och Wika. 
Tryckintervall har varit -1 till 3, 0 till 2,5, 0 till 4, 0 till 6 och 0 till 10 bar vilka 
alla varit märkta med en mätnogrannhet klass 1. 
Mätnoggrannheten för de i maskinen installerade tryckgivarna är mycket svår att 
ange. 
 
Effektmätningarna är utförda av underhållsavdelningen sektion ES, effekten är 
uppmätt i ställverk på den ingående strömmen till motorn.  
Mätserien representerades i WinLog där effekten för varje i tiden motsvarande 
tryckmätning sammanställdes i diagram. 
Noggrannheten på effektmätaren LEM 2050 är ±0,25 kW enligt instruktionsbok. 
 
Flödesmätare av elektromagnetisk typ arbetar enligt principen att i det mot flödet 
vinkelräta kraftfält uppstår en svag elektrisk spänning i vätskan som passerar 
elektroder i den för övrigt isolerade rördelen, detta ger en spänning och en 
utsignal som är direkt proportionellt mot flöde och strömmningshastighet.  
De flödesmätare som kan avläsas i WinMOPS och på skrivare i kontrollrum är av 
typen elektromagnetisk mätmetod som enligt Pumphandboken har ett mätfel på 2 
%. Enligt underhållsavdelningen sektion ES är det ytterst svårt att kunna ange 
mätnogrannheten efter lång tid i drift och för visningen som representeras i panel 
eller WinMOPS. 
 
Flödesmätning med ultraljudsteknik bygger på att pulser skickas upp- och 
nerströms i röret. Flödeshastigheten och flödet räknas ut med hjälp av 
tidsskillnaden i pulserna och inmatade data för röret. Enligt Pumphandboken ger 
tekniken en mätnoggrannhet om 2 % vid mätning av ren vätska. Mätning med 
TransPort PT868 genomfördes vid ett tillfälle på flödet från 82-P-0214 med 
godkända värden efter genomgång av det diagnostiska programmet. 
 
Diverse mätpunkter som används för tryckmätning har höjdkorrigerats med hjälp 
av höjdmätning över källarplan. Med detta användes en distansmätare HILTI 
PD30 med nöjaktig mätnoggrannhet. Dessa mätningar presenteras i bilaga 16.  
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5 Resultat 
Kartläggningen är gjord för att hitta de dimensionerande fakta som krävs för att 
pappersmaskinen ska kunna producera papper som idag. Även den 
systemverkningsgrad som finns idag på de punkter som berörs visas för att kunna 
få en överskådlig bild över besparingspotentialen. 
 
Under varje pump finns se bilaga 1-14: 

• Pumpbeskrivning 
En kort redogörelse över pumpens uppgift tillsammans med 
dimensionerande fakta. 

• Mätningar 
Innehåller uppgifter om driftsförhållande vid mättillfället. Uppmätt effekt 
avlästes i Winlog och tillsammans med övriga data från mätningarna, 
sammanställdes i Microsoft Office Excel diagram för att synliggöra dess 
inbördes förhållande.  

• Analys 
Analys av uppmätta värden med avseende på pumpkarakteristik, 
dimensionerande fakta, historik och även diskussion med underhåll och 
pumpleverantör i särskilda fall har gjorts. 
Analysen består också av en beräkningsdel av ”dagens” flöde, tryck, 
effektförbrukning och verkningsgrad. Driftstimmarna per år är satta till 
8160 och är baserade på 340 driftsdygn. 

• Förslag 
I de fall effektivisering kan göras presenteras energibesparingen baserad 
på de nya tryck och flöden som är aktuella och med en verkningsgrad satt 
till 80 %. 

• Resultat 
Förslagen är beräknade med den nya specifika pumpens reella 
verkningsgrad. Med hjälp av investeringskostnaderna som är förbehållna 
företagsrapporten kan återbetalningstiden framräknas. Detta ger i många 
fall en återbetalningstid som kan medföra realisation av förslagen, det vill 
säga en återbetalningstid kortare än tre år. 

• Diskussion 
Kring pumpens resultat, förslag och rekommendationer. 

 
All denna information som förklarats ovan redovisas inte i tabell 2-4 nedan utan 
hänvisar då till bilagorna för respektive pump.  
Det som redovisas i tabell 2-4 är vad som den huvudsakliga åtgärden till 
energibesparingen det vill säga den primära åtgärden. 
De förslag med en återbetalningstid kortare än tre år har markerats i tabell 2-4, 
dessa förslag tillsammans innebär en återbetalningstid på 1,4 år och en 
energibesparing på ¼ vilket motsvarar 1 375 000 kWh/år. 
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Tabell 2 

Pump och beskrivning Kommentar Primär åtgärd Elenergibesparing 
Procentuell 
elenergibesparing Återbetalningstid 

82-P-0210 Sliten pump Ny pump 151 000 kWh/år 58,9% 8 år 

Blandningskar - maskinkar Arbetar med dålig verkningsgrad Reglering likt PM4       

82-P-0211 Låg verkningsgrad, trots Ny pump 181 000 kWh/år 57,8% 3,1 år 
  varvtalsreglering  Öppna ventil       

Maskinkar - viragrop Ska klara flödes variationer         

82-P-0214 För stor pump med Byte av pump 109 000 kWh/år 23,0% 4,8 år 

Spritsvatten till skivfilter låg verkningsgrad Byte av motor       

82-P-0215 Energibesparing genom Frekvensdrift med 219 000 kWh/år 65,5% 2,0 år 
Klarfiltrat till spritsvattentank trycksänkning till 10 mvp styrning mot trycket       
och klarfiltratstam Görs genom varvtalstyrning mot tryck 10 mvp       
  Ger då ökad effekt på 82-P-0213 med         
  8,7 kW         

            

82-P-0216 Låg verkningsgrad Minskad strypning 83 000 kWh/år 52,2% 3,6 år 
Påläggsmassa- skivfilter Strypning av ventil 82-FV-0747 av ventil 82-FV-747       

  Uppträder som sliten Frekvensdrift       

  Varvtalsreglering skivfilter         

  (se förslag nedan)         
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Tabell 3

82-P-0219 För stor pump med låg verkningsgrad Byte av pump 280 000 kWh/år 39,0% 2,8 år 
Rejektbehållare- steg 2 Uppträder som sliten         

            

  Flytta till viragrop (se förslag nedan)         

82-P-0220 För stor pump med låg verkningsgrad Byte av pump 161 000 kWh/år 30,6% 3,3 år 
Rejektbehållare- steg 3 Ventil som stryper 82-FV-0480 Minskad strypning       

  Uppträder som sliten av ventil       

  Flytta till viragrop (se förslag nedan)         

82-P-0221 För stor pump med låg verkningsgrad Byte av pump 27 000 kWh/år 25,1% 15,0 år 
Rejektbehållare- steg 4 Uppträder som sliten         

            

  Flytta till viragrop (se förslag nedan)         

82-P-0261 Låg verkningsgrad Byte av pump 103 000 kWh/år 50,5% 6,3 år 

Viragrop- sekundärsil           

82-P-0353 Strypning av ventil 82-FIC-0972, Minskad strypning 91 000 kWh/år 23,5% 0 år 
Spädvatten- trumpjet 82-FIC-0978och 82-FIC-0980 av ventiler genom       

    justering av varvtalet       
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Tabell 4

Varvtalsreglering av skivfilter           

82-P-0213   Minskar flödet då den 218 000 kWh/år 21,4%   
Grovfiltrat- stam   redan är varvtalstyrd       
82-P-0216 Uppträder som sliten och bör Frekvensdrift och  112 000 kWh/år 70,4%   
Påläggsmassa- skivfilter därför kontrolleras byte av motor       
82-P-0223 Uppträder som sliten och bör Frekvensdrift 455 000 kWh/år 63,0%   
Bakvatten- stam och skivfilter därför kontrolleras         
Skivfilter Har ej räknat på någon ändrad Varvtalsstyrning på       

  effektförbrukning nivå skivfilter       

Totalt     785 000 kWh/år 41,3% 1,0 år 

Flytt av sugsida till viragrop           

82-P-0219 Låg verkningsgrad Byte av pump 386 000 kWh/år 53,7%   
Rejektbehållare- steg 2 Uppträder som sliten Flytt av sugsida       

    
Minskad 
ventilstrypning       

82-P-0220 Låg verkningsgrad Byte av pump 242 000 kWh/år 46,0%   
Rejektbehållare- steg 3 Uppträder som sliten Flytt av sugsida       

    
Minskad 
ventilstrypning       

82-P-0221 Låg verkningsgrad Byte av pump 35 000 kWh/år 32,5%   
Rejektbehållare- steg 4-5 Uppträder som sliten Flytt av sugsida       

    
Minskad 
ventilstrypning       

Totalt     663 000 kWh/år 49,0% 4,1 år 

           

Total 
Vid genomförande av markerade 
förslag   1 375 000 kWh/år 26,3% 1,4 år 



  
 
  

 - 21 -

Om alla de förslagen som är framarbetade och genomförbara skulle realiseras kan 
energibesparingen ökas till 2 302 000 kWh/år, detta skulle dock innebära en större 
investeringskostnad vilket resulterar i en längre återbetalningstid. 
Den sammanlagda ändringen i effektförbrukning för varje enskilt objekt syns 
tydligt i diagram1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 1 Summerad skillnad i effektförbrukning före och efter realiserade förslag 
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6 Diskussion/Slutsats 
Syftet med arbetet var att analysera femton pumpar på PM2 för att undersöka om 
det gick att energieffektivisera med en rimlig återbetalningstid. Av dessa femton 
pumpar var det fem som skulle avvaktas med och arbetas igenom i mån av tid. 
Den minsta av de femton pumparna, 82-P-0260 som är på 1.5 kW fastslogs snabbt 
att inga risker för bortfall i produktionen skulle äventyras för den lilla vinst man 
skulle kunna göra genom att ta bort den. Av resterande 14 pumpar arbetades 12 
igenom och redovisas med förslag till en möjlig effektivisering. 
Återbetalningstiden på dessa hamnar mellan 0 till 15 år och har en 
energibesparing på över 2 300 MWh/år, vilket motsvarar hela 44 % av dagens 
energiförbrukning. En besparing är redan gjord genom att sänka varvtalet på 82-P-
0353 så att ventilerna öppnar mer. Energibesparingen visade sig bli mindre än 
räknat med men trots det en minskning med 8,5 kW eller 69 000 kWh/år. Detta 
kunde göras utan investeringskostnader. 
 
Mätningar är alltid behäftade med en viss osäkerhet, vilka också är redovisade i 
3.2 Mätmetoder och utrustning. Däremot borde kanske effektmätningarna ha 
utförts under en längre tidsperiod, men de uppmätta värdena har hela tiden 
jämförts mot pumpkarakteristiken för att kontrollera relevansen i mätningar. De 
investeringskostnaderna som tagits fram är gjorda av personal med kunskap och 
erfarenhet. Trots att en viss felmarginal kan förekomma ger rapporten och dess 
slutresultat en tydlig antydan till att det finns stor energibesparingspotential i 
effektivisering av pumpar. Andra problem har varit tillgången på mätpunkter som 
varit få trots att mätpunkter har blivit insvetsade under arbetets gång. Det har även 
varit svårt att bekräfta misstankar om slitage då pumpdemontage varit omöjligt. 
  
Rekommendation vid pumpbyte eller revision är att mäta effekt och tryck före 
men allra viktigast efter en förändring. Detta för att kontrollera och verifiera den 
dimensionering, inställning och förändring som gjorts. Dessa värden kan man 
senare använda för att kontrollera pumpen tillstånd genom att göra en ny mätning 
och jämföra med de värden som man fick efter installation, vilket är ett enklare 
sätt än att öppna upp pumpen för kontroll. Man kan säga att man tagit pumpens 
”fingeravtryck” som borde dokumenteras i ett effektregister. Liknande det som 
finns idag över vibrationsmätningar. Slitage på en pump innebär en försämrad 
systemverkningsgrad, detta kan leda till en onödigt hög energianvändning. 
Förhoppningen är att företaget kommer att se underhållsarbetet som en del av 
energieffektiviseringsarbetet i framtiden. För att detta ska vara möjligt och för att 
fortsatta pumpeffektiviseringar ska kunna göras måste mätuttag vara installerade. 
 
All energianvändning skapar miljöproblem, vi lever i en värld med begränsade 
naturtillgångar där det blir allt viktigare att försöka fördela dessa utan att för den 
delen äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. 
Även om mängden sparad energi i det här arbetet är små i jämförelse med Hylte 
Bruks totala energiförbrukning kan man inte nog betona vikten av 
energieffektivisering. För ett företag som Hylte Bruk kan en ökad 
energimedvetenhet leda till en ökad konkurrensfördel inte bara i kronor. 
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Källförteckning 
Under hela arbetets gång har diskussioner förts med berörd och insatt personal på 
Hylte Bruk. För att kunna dimensionera de förslag vi tagit fram har vi använd oss 
av driftsinstruktioner och flödesschema vilket gjort att dessa varit flitigt använda. 
 
Muntliga: 
På Hylte Bruk: 
Boman, Göran, Maskinmästare PM2. Stora Enso Hylte Bruk,  
 Telefon nr: 010-461 92 46 
Grankvist, Kenneth, Förman underhåll. Stora Enso Hylte Bruk,  
 Telefon nr: 010-461 92 06 
Karlsson, Thomas, Anläggningsingenjör PM1-2. Stora Enso Hylte Bruk,  
 Telefon nr: 010-461 91 29 
Larsson, Sven-Ove, Underhållsingenjör PM1-2. Stora Enso Hylte Bruk,  
 Telefon nr: 010-461 94 53 
Linder, David, Projektingenjör. Stora Enso Hylte Bruk, 
 Telefon nr: 010-461 91 09 
Lindström, Roland, Underhållstekniker el PM1-2. Stora Enso Hylte Bruk.  
 Telefon nr: 010-461 92 09 
Persson, Håkan, Driftsingenjör PM1-2. Stora Enso Hylte Bruk.  
 Telefon nr: 010-461 93 83  Handledare på Stora Enso Hylte Bruk 
Tullander, Elisabet, Sektionschef teknik. Stora Enso Hylte Bruk.  
 Telefon nr: 010-461 91 51 
 
Högskolan Halmstad: 
Halila, Fawzi, Universitetsadjunkt. Högskolan Halmstad.  
 Telefon nr: 035-16 74 46 
Åstrand, Björn, Doktorand/Forskningsingenjör. Högskolan Halmstad.  
 Telefon nr: 035-16 71 43 Handledare på skolan 
 
Övriga: 
Johansson, Göran, Sulzer pumps Sweden AB. Telefonsamtal 060428 
 Telefon nr: 011-24 99 09 
Persson, Ola, Sulzer pumps Sweden AB. Telefonsamtal 060505 
 Telefon nr: 070-518 79 10 
 
 
Litteratur: 
Dahlvig, G. (1998). Energi. Falköping, Liber AB.  
Kassaberg, M. Erlandsson, M. Gavelin, G. (1998) Massa och papper  
–en grundbok. Markaryd, Markaryds Grafiska. 
Persson, K.E. (1996) Papperstillverkning. Markaryd, H-tryck. 
Jonsson, A. Hedenfalk, L. utdrag ur Pumphandboken av  
STF ingenjörsutbildning 2003 
SFS 2004:1196, Lagen om program för energieffektivisering, December 2004
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Flödesschema: 
Massa och bakvatten bakvattensystem, ritning nr. 82-A1F-124102  
Senast uppdaterad 20020806 
Massa och bakvatten massadosering, ritning nr. 82-A1F-124103  
Senast uppdaterad 20020806 
Stumcirkulation avluftning, ritning nr. 82-A1F-124105  
Senast uppdaterad 20020806 
Stumcirkulation sileri, ritning nr. 82-A1F-124104  
Senast uppdaterad 20020806 
 
Driftsinstruktioner PM2 från intranätet: 
5. Processbeskrivning trumpjet 20030320 
7. Utskottssystem PM2  20050111 
8. Bakvattensystem PM2  20030324 
9. Stumcirkulation PM2  20010821 
10. Massadosering PM2  20030319 
11. Massa till viran PM2  20030217 
 
Internet: 
PUMP-FLO.com An Engineered Software Business  
http://www.pumpflo.com  20060531 
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Bilaga 1 Pump 82-P-0210 
Blandningskar till maskinkar: 
Från blandningskaret pumpas massan till maskinkaret med pump 82-P-0210, här 
finns ett överlöp tillbaks till blandningskaret för att alltid hålla en jämn nivå och 
därmed bättre ytviktstabilitet . Massan i detta skede håller en koncentration på 3,6 
% idag men pumpen dimensionerades ursprungligen för 2,8 %.  
Flödet som pumpas med 82-P-0210 är enligt pumpdimensioneringen 15 000 l/min 
och ska arbeta med 4 mvp. Detta ska kräva en effekt 29kW. Tillhörande motor är 
på 45 kW. Då det inte finns någon reglerventil är det bara höjdskillnaden och 
rörförlusten mellan de båda karen som pumpen ska övervinna vid normal drift. 
 
Mätningar 
Mätningarna på pumpen utfördes 060411 då PM2 producerade papper med en 
ytvikt på 52 gram/m2 till kl.10 för att därefter köra 49 gram/m2 till kl.15 och efter 
det 45 gram/m2. PM2 hade en popehastighet på 1128 m/min. 
Två stycken manometrar avlästes manuellt. 
Nedan visas trycket i diagram 1 och effekten i diagram 2.  

Tryck runt 82-P-0210
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Diagram 1 Uppmätt tryck runt pump 82-P-0210 
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Effekt på motor till pump 82-P-0210
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Diagram 2 Uppmätt effekt på motor till pump 82-P-0210 
 
Analys 
De data som framkommit med hjälp av mätningar är: 
Tryckhöjning pump:   0,8 mvp  (Tryck-sug+höjdkorr) 
Effekt på motor 82-M-0510: 31,4 kW 
Totalflöde från pump 82-P-0210: 15 500 l/min  motsvarande max.flöde 82-
P-0211 
 
Flödet som denna pump ger är samma som maskinkarspumpen 82-P-0211 
maximala flöde d.v.s. 15500 l/min. En teoretisk effekt kan då räknas fram.  
Den uppmätta tryckhöjden vid normaldrift är 0,8 mvp. En lyfthöjd på 5 mvp krävs 
vid de tillfällen som blandningskaret töms alternativt uppfyllnad av maskinkaret. 
Dimensionerande maximalt flöde på 15 500 l/min och en verkningsgrad på 0.8 
skulle det bli 16 kW jämfört med den uppmätta på 31 kW det vill säga en 
halvering av den nuvarande effekten.  
 
Förslag 
1. Pumpbyte och reglering  
I och med att det är svårt att hitta en pump som ska kunna arbeta bra med två olika 
tryckhöjder så är en möjlighet att man styr som på PM4 med nivåstyrning med 
reglerventil på nivån i maskinkaret för att kunna säkerställa överlöpet. 
Det flöde som pumpen ska dimensioneras för är mellan 12 000- 15500 l/min, med 
snitt på 13 200 l/min och en tryckhöjd på 5 mvp. Massans koncentration är 3,6 %.  
Förslaget kan ge en energibesparing på 146 000 kWh/år. 
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2. Pumprenovering och reglering 
Pumprenovering och installation av strypventil eller reglerutrustning som i  
förslag 1.  
Om detta förslag ska genomföras bör en kontroll göras så att det finns reservdelar 
att tillgå. 
Hur effektiv och i vilken verkningsgrad den renoverade pumpen skulle komma 
upp i är svårt att säga. 
 
Resultat pump 82-P-0210 alternativ 1 
Beskrivning: 

Blandningskar till maskinkar 
 
Dimensionerande 
 Flöde: 13 200 l/min 
 Tryck: 5 mvp (0,8 mvp) 
 
Slutsatser: 

Pumpen är sliten och arbetar med en dålig verkningsgrad. 
  
Åtgärder: 

Byte till pump APP-43-300 med en verkningsgrad på 83,7 %. Då det 
inte finns en pump som klarar den låga lyfthöjden på 0,8 mvp så 
måste den dimensioneras för 5 mvp. Detta kräver en ventilstrypning. 
Reglering till liknande drift som PM4 d.v.s. motorn varvtalsstyrs 
mot nivån i maskinkaret. 
 

Elenergibesparing: 
151 000 kWh/år 

 58,9 % 
 
Återbetalningstid med dagens elenergipris: 
 8 år 
 
Diskussion 
Det visar sig vara en mycket svår punkt att hitta en optimal pump till, den ska 
kunna arbeta bra med samma flöde men med två väldigt olika tryckhöjder. 
 
Vid genomförandet av förslag 1 kommer pumpen ge ett högre flöde än 
dimensionerat då tryckhöjden inte är 5 mvp vid normaldrift, detta medför att 
nivån i maskinkaret kommer att upprätthållas. 
 
Ett alternativ till pumpbyte är att renovera pumpen. Kan pumpen renoveras till 
ursprungligt skick uppnås en högre verkningsgrad vilket innebär ett högre flöde 
med samma effektförbrukning. Detta kan påverka stabiliteten hos ytvikten till att 
hållas mer konstant då nivån kan säkerställas med hjälp av det högre flödet. Man 
bör dock kontrollera så att reservdelar finns.
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Bilaga 2 Pump 82-P-0211 
Maskinkar till viragrop: 
Massan pumpas vidare från maskinkar till viragrop med pump 82-P-0211 som har 
frekvensdrift. Efter pumpen finns först en flödesgivare 82-FRC-0551 och därefter 
en ventil 82-HIC-0550 som antingen är stängd (vid stopp) eller är 50 % öppen 
(vid drift). Den lyfthöjd som pumpen måste klara av vid normal drift är 
höjdskillnaden mellan viragrop och maskinkar vilket är 3 mvp.  
Det flöde som vid dimensionering 1977 krävdes var 14 600 l/min och ett tryck på 
17 mvp, detta innebär en installerad motoreffekt på 55 kW. Det maximala flödet 
är 15 500 l/min vilket framgick genom att trenda flödet i kretsen 82-FRC-0551 på 
WinMOPS . Normalt ligger flödet runt 13 200 l/min.  
 
Mätningar 
Mätningarna på pumpen utfördes 060411 då PM2 producerade tidningspapper 
med ytvikten 49 gram/m2 som kl. 15.00 ändrades till 45 gram/m2. PM2 hade en 
popehastighet på 1128 m/min. 
Tre stycken manometrar avlästes manuellt. 
Flödet 82C0551 är loggat i WinMOPS. 
Nedan visas trycket i diagram 3, effekt i diagram 4 och flödet i diagram 5.  
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Diagram 3 Uppmätt tryck runt pump 82-P-0211 
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Effekt på motor till pump 82-P-0211

0

5
10

15

20

25
30

35

40

09:00 10:12 11:24 12:36 13:48 15:00

Tid

kW Effekt

 
Diagram 4 Uppmätt effekt på motor till pump 82-P-0211 
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Diagram 5 Uppmätt flöde från pump 82-P-0211 
 
Förändringen som sker i slutet av mätserien beror på att man bytte ytvikt från  
49 gram/m2 till 45 gram/m2.  
 
Analys  
De data som framkommit med hjälp av mätningar är: 
Tryckhöjning pump:   9,9 mvp  (Tryck-sug+höjdkorr) 
Effekt på motor 82-M-0511: 38,4 kW 
Totalflöde från pump 82-P-0211: 13200 l/min Här uppmätt i WinMOPS 
82C0551 
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Systemverkningsgrad med ovanstående siffror blir 56 % . 
Den dåliga systemverkningsgraden är inte nöjaktigt med tanke på att pumpen är 
varvtalsreglerad med frekvensomvandlare. 
Från mätpunkten efter pumpen jämfört med mätpunkten före viragropen inräknat 
skillnad i höjd så tappar man 7 mvp. Räknat på rörfriktionsförluster som uppgår 
till 3 mvp så innebär det att 4 mvp stryps bort i den 50 % stängda ventilen HIC 
0550. 
 
Förslag 
Pumpen ska kunna klara olika driftsfall då denna styr pappersytvikten på PM 2. 
Den ska kunna hålla ett konstant tryck men olika flöden. 
 
1. Pumpbyte och öppna ventil HIC0550 
Hitta en pump som bättre klarar flödesvariationer samt är bättre dimensionerad för 
tryckhöjden. Ventilen är stängd till 50 % och stryper bort 4 mvp. 
Det flöde som pumpen ska dimensioneras för är mellan 11 000- 15500 l/min, med 
snitt på 13 200 l/min och en tryckhöjd på 6 mvp.  
Förslaget kan ge en energibesparing på 181 000 kWh/år. 
 
2. Renovering av pump och öppna ventil HIC0550 
Renovering av pump kan ge en högre verkningsgrad vilket minskar 
effektförbrukningen då den redan är varvtalsstyrd. 
Kostnad och besparing är svåra att uppskatta så därför redovisas ingen fortsatt 
utredning av förslaget. 
 
Resultat pump 82-P-0211 alternativ 1 
Beskrivning: 

Maskinkar till viragrop 
 
Dimensionerande 
 Flöde: 13 200 l/min 
 Tryck: 6 mvp 
 
Slutsatser: 

Dålig verkningsgrad  
Pumpen ska klara flödesvariationer då den styrs av 
papperskvaliteten. 

  
Åtgärder: 

Byte till pump APP-41-200 som bättre är dimensionerad och bättre 
klarar flödesvariationerna.  
 

Elenergibesparing: 
181 000 kWh/år 

 57,9 % 
 
Återbetalningstid med dagens energipris: 
 3,1 år 
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Diskussion 
Då pumpen idag är varvtalsstyrd borde den kunna arbeta med en högre 
verkningsgrad än den gör. Detta beror troligen på slitage då den enligt 
pumpkarakteristiken borde ha en betydligt högre verkningsgrad. 
Rekommendationer som kan ges till företaget är att pumpens slitskiva borde 
ställas in och sedan mäta om pumpens effektförbrukning för att se om den även 
kräver byte av pumphjul. 
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Bilaga 3 Pump 82-P-0213 
Grovfiltrat till stam: 
Från skivfiltertanken pumpas grovfiltrat till guskgrop, glätt och kantremspulper, 
bakvattenstam mot PM1 och PM3 samt bakvatten till viragrop med hjälp av pump 
82-P-0213. Pumpen dimensionerades 1985 till att klara 35 mvp, 17 100 l/min och 
en koncentration 0,3 %. Den installerade motoreffekten är på 160 kW. 
Pump 82-P-0213 har frekvensdrift och styr på nivån 82-LIC-0744 i grumligt 
filtrat sektionen i skivfiltertanken. Detta sker via ventil LV-0744. Pumpen arbetar 
med basvarvtal vilket motsvarar trycket på bakvattenstammen när utsignalen från 
nivåregulatorn ligger på 0-50%.  
 
Mätningar 
Mätningarna på pumpen utfördes 060412 då PM2 producerade papper med en 
ytvikt på 45 gram/m2 och en popehastighet på 1129 m/min. 
Två stycken manometrar avlästes manuellt. 
Nedan visas trycket i diagram 6 och effekten i diagram 7.  

Tryck runt 82-P-0213
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Diagram 6 Uppmätt tryck runt pump 82-P-0213 
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Effekt på motor till pump 82-P-0213
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Diagram 7 Uppmätt effekt på motor till pump 82-P-0213 
 
Denna pump drivs med en frekvensstyrd motor och fluktuerar 5 kW under drift.  
Effektminskningen kl. 10.15 beror på start av nedslagsspritsen som tar flödet från 
spritsvattenbehållaren som i sin tur får mesta flödet via 82-P-0215 som är 
monterad på samma tank som 82-P-0213. 
 
Analys 
De data som framkommit med hjälp av mätningar är: 
Tryckhöjning pump:   27,4 mvp  (Tryck-sug+höjdkorr) 
Effekt på motor 82-M-0931: 125 kW 
Totalflöde från pump 82-P-0213: 21 000 l/min Enligt pumpdiagram vid 
1300 rpm 
 
Systemverkningsgrad med ovanstående siffror blir 76 % . 
Då verkningsgraden är relativt hög bevisas personalens misstanke om svårigheter 
till energibesparing i denna punkt.  
 
Förslag 
Här finns dåligt med möjligheter till effektivisering men i nedanstående förslag 
skulle ett minskat flöde ge en besparing. En översyn av pumpens slitskiva skulle 
även kunna generera en ökning i verkningsgrad. 
 
1. Varvtalsreglering av skivfilter ( se separat förslag ”Varvtalsreglering av 
skivfilter”) 
 
Diskussion 
Denna pump har idag redan en relativt hög verkningsgrad vilket medför att 
pumpen inte är i något direkt behov av renovering, men verkningsgraden borde 
kunna ökas något med hjälp av inställning av slitskiva. Enligt 
pumpkarakteristiken kan pumpen komma upp i en verkningsgrad på 86%.
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Bilaga 4 Pump 82-P-0214 
Spritsvatten till skivfilter: 
Det behövs spritsvatten för att spola bort ”kakorna” från skivfiltrets dukar samt att 
rengöra dessa. Spritsvattnet kommer från spritsvatten tanken på källarplan och 
pumpas med hjälp av 82-P-0214 till skivfiltret som är 12 m högre än pumpen. 
Spritsvattnet måste renas innan det når skivfiltret och detta görs med hjälp av 
Hedemora filtret vilket ger en trycksänkning på max 20 mvp. Därefter delas 
spritsvattenflödet upp och passerar två handventiler vilka är 50 % respektive  
75 % öppna. 
Pumpen dimensionerades 1985 för 4000 l/min, 80 mvp och koncentration 0,1 %. 
Den installerade motoreffekt är på 90 kW. 
 
Mätningar 
Mätningarna på pumpen utfördes 060328 då PM2 producerade papper med en 
ytvikt på 45 gram/m2 och en popehastighet på 1152 m/min.  
Fyra stycken manometrar avlästes manuellt. 
Flödet har uppmätts med en portabel ultraljudsmätare. 
Nedan visas trycket i diagram 8,effekt i diagram 9 och flödet i diagram 10.  
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Diagram 8 Uppmätt tryck runt pump 82-P-0214 
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Effekt på motor till pump 82-P-0214
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Diagram 9 Uppmätt effekt på motor till pump 82-P-0214 
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Diagram 10 Uppmätt flöde från pump 82-P-0214 
 
Flödesdippen kl. 10 beror troligen på felavläsning då 2500 l/min överensstämmer 
bra med pumpkarakteristiken och de andra värdena. Pumpen är fastvarvig och 
utan strypning så flödet borde ej variera så mycket. 
 
Analys 
De data som framkommit med hjälp av mätningar är: 
Tryckhöjning pump:   80,5 mvp  (Tryck-sug+höjdkorr) 
Effekt på motor 82-M-0928: 58 kW 
Totalflöde från pump 82-P-0214: 2500 l/min Enligt pumpdiagram och 
flödesmätare 
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Systemverkningsgrad med ovanstående siffror blir 57 % . 
Den relativt dåliga systemverkningsgraden ger möjligheter till besparing.  
Flödet från 82-P-0214 är enligt mätning med ultraljudsmätare 2500 l/min vilket 
stämmer bra överens med pumpkarakteristiken. 
 
Förslag 
1. Pumpbyte 
Hitta en pump som är bättre dimensionerad som då arbetar med en högre 
verkningsgrad. 
Det flöde som pumpen ska dimensioneras för är 2500 l/min, med en tryckhöjd på 
81 mvp. 
Förslaget kan ge en energibesparing på 135 000 kWh/år. 
 
2. Öppna ventiler till dysor och därmed sänka trycket med hjälp av nedsvarvning 
av pumphjul 
Det har inte funnits möjlighet att mäta trycket i spritsvattenrören på skivfiltret, 
vilket innebär att det inte har gått att fastslå tryckförlusten över handventilerna. 
Därav har ingen energibesparing kunnat beräknas. 
 
 
Resultat pump 82-P-0214 alternativ 1 
Beskrivning: 

Spritsvatten till skivfilter 
 
Dimensionerande 
 Flöde: 2500 l/min 
 Tryck: 81 mvp 
 
Slutsatser: 

Pumpen arbetar med en låg verkningsgrad. 
  
Åtgärder: 

Byte till pump APP-22-65 som bättre är dimensionerad och därmed 
har en högre verkningsgrad. 
Byte av motor till 90 kW/3000 rpm 

 
Elenergibesparing: 

109 000 kWh/år 
 23 % 
 
Återbetalningstid med dagens energipris: 
 4,8 år 
 
 
Diskussion 
Det är svårt att hitta en pump med hög verkningsgrad i denna position, därför 
rekommenderas byte av motor till en 3000 varv/min för att kunna erhålla den 
tryckökning som krävs med en så hög verkningsgrad som möjligt. 
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Bilaga 5 Pump 82-P-0215  
Klarfiltrat till spritsvattentank och klarfiltratstam: 
Klarfiltrat från skivfiltertank pumpas med hjälp av pump 82-P-0215 till 
spritsvattentank och till torn. Denna pump dimensionerades 1985 för 40 mvp, 
6000 l/min och en koncentration på 0,1 %. Den installerade motoreffekten är 55 
kW.  
 
Mätningar 
Mätningarna på pumpen utfördes 060412 då PM2 producerade papper med en 
ytvikt på 45 gram/m2 och en popehastighet på 1129 m/min. 
Två stycken manometrar avlästes manuellt. 
Flödet till torn 82-LV-0746 avlästes i kontrollrum.  
Nedan visas trycket i diagram 11, effekt i diagram 12 och flödet i diagram 13.  
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Diagram 11 Uppmätt tryck runt pump 82-P-0215 
 

Effekt på motor till pump 82-P-0215
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Diagram 12 Uppmätt effekt på motor till pump 82-P-0215 
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Flöde till torn 82-LV-0746
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Diagram 13 Uppmätt delflöde från pump 82-P-0215 
 
Mätningar har gjorts vid två olika driftsfall, utan nedslagssprits (fall 1) vilket är 
det normala driftsfallet samt med nedslagssprits (fall 2), vilket syns tydligt i 
diagrammen ovan. 
 
Analys 
De data som framkommit med hjälp av mätningar är: 
Tryckhöjning pump fall 1:  43,8 mvp  (Tryck-sug+höjdkorr) 
Tryckhöjning pump fall 2:  36,6 mvp  (Tryck-sug+höjdkorr) 
Effekt på motor 82-M-0929 fall 1: 41 kW 
Effekt på motor 82-M-0929 fall 2: 52 kW 
Totalflöde från pump 82-P-0215 fall 1: 4300 l/min Enligt pumpdiagram  
Totalflöde från pump 82-P-0215 fall 2: 7500 l/min Enligt pumpdiagram  
 
Systemverkningsgraden i de två fallen med ovanstående siffror hamnar mellan 75 
% och 86 %.  
Denna pump verkar inte ha blivit utsatt för något större slitage, detta kan bero på 
att mediet som pumpas är förhållandevis rent. 
 
Förslag 
Denna pump har en förhållandevis bra verkningsgrad och därmed dåliga 
möjligheter till energibesparing med hjälp av intrimning. 
 
1. Trycksänkning till 10 mvp 
På PM1 har man idag sagt att man ska styra pumpen till att hålla ett konstant tryck 
på 10 mvp. Detta för att inte skicka ut något flöde på stam och till torn utan flödet 
ska i huvudsak gå till spritsvattenbehållaren. 
Även med 82-P-0215 på PM2 skulle det vara möjlig att genom varvtalsstyrning 
hålla ett tryck ut från pumpen på 10 mvp, men då måste först och främst beslut tas 
om hur de fyra pappersmaskinerna ska leverera klarfiltrat till stam och torn. 
Flödet genom pumpen kommer vid vanligt driftsfall att minska med flödet till 
bakvattenstammen. Flödesminskningen baseras på uppmätta delflödet 82LV0746 
och pumpens flöde enligt karakteristiken. Detta flöde på 1700 l/min kommer i 



  
 
  

 - 40 -

stället att behöva pumpas av den varvtalsstyrda 82-P-0213 för att hålla nivån i 
skivfiltertanken. 
Effektökningen på 82-P-0213 kommer baserat på 1700 l/min och 27 mvp med 
verkningsgrad på 76 % att blir 10 kW. 
Den nya effekten på pump 82-P-0215 blir 4,3 kW baserat på 2600 l/min och 8 
mvp det vill säga normalt driftfall utan nedslagssprits. 
Förslaget kan ge en energibesparing på 219 000 kWh/år. 
 
Resultat pump 82-P-0215 alternativ 1 
Beskrivning: 

Klarfiltrat till spritsvattentank och klarfiltratstam 
 
Dimensionerande 
 Flöde: 2600 l/min 
 Tryck: 8 mvp 
 
Slutsatser: 

Om man efter gemensamt beslut PM1-4 kan minimera flödet från 
82-P-0215 till stam, kan man reducera trycket till 10 mvp efter pump 
82-P-0215. 

  
Åtgärder: 

Frekvensdrift 55 kW med tryckstyrning till 10 mvp. 
 

 
Elenergibesparing: 

219 000 kWh/år 
 65,5 % 
 
Återbetalningstid med dagens energipris: 
 2,0 år 
 
 
Diskussion 
För att förslaget ovan ska kunna genomföras krävs det att ett gemensamt beslut tas 
för de fyra pappersmaskinernas flöde till klarfiltratstam. Det är redan beslutat att 
PM1 ska sänka trycket och därigenom även minskar flödet. 
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Bilaga 6 Pump 82-P-0216 
Påläggsmassa till skivfilter: 
Från blandningskaret tas massa till skivfilter, detta som påläggsmassa för att 
separera massan från vattnet. Massan pumpas med pump 82-P-0216 till skivfiltret, 
dess inloppslåda är belägen 12,3 m över källarplan. Innan massan når skivfiltret 
går den genom en statisk mixer som blandar massan med bakvatten från pump 82-
P-0223, detta bakvattenflöde kommer via en reglerventil FIC-0748 som avläses i 
manöverrummet. Pumpen pumpar även bakvatten till bakvattenstam, spädvatten 
för att upprätthålla rätt koncentration vid pump 82-P-0210 och 82-P-0208 samt för 
att skölja ner de ”kakor” som bildas på skivfiltrets dukar, dessa sköljs ner till 
blandningskaret och för att inte stoppa i röret så måste här tillsättas en del vatten. 
Pumpen dimensionerades 1984 till tryckhöjden 32 mvp och flödet 2 600 l/min, 
den installerade motoreffekten är 30 kW. 
 
Mätningar 
Mätningarna på pumpen utfördes 060410 då PM2 producerade papper med en 
ytvikt på 52 gram/m2 och en popehastighet på 1127 m/min. 
Tre stycken manometrar avlästes manuellt. 
Påläggsmassaflödet till skivfilter 82-FIC-0747 är avläst i kontrollrum. 
Nedan visas trycket i diagram 14, effekten i diagram 15 och flödet i diagram 16.  
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Diagram 14 Uppmätt tryck runt pump 82-P-0216 
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Effekt på motor till pump 82-P-0216
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Diagram 15 Uppmätt effekt på motor till 82-P-0216 
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Diagram 16 Uppmätt flöde från pump 82-P-0216 
 
Analys 
De data som framkommit med hjälp av mätningar är: 
Tryckhöjning pump:   18,7 mvp  (Tryck-sug+höjdkorr) 
Effekt på motor 82-M-0930: 19,5 kW 
Totalflöde från pump 82-P-0216: 4375 l/min Enligt flödesmätare 
FIC0747 
 
Systemverkningsgrad med ovanstående siffror blir 69 %.  
Pumpen tappar 10 mvp över reglerventil 82-FV-0747 som är monterad efter 
pumpen. 
Pumpen uppträder på ett sådant sätt att misstanke uppstår om det är rätt (310 mm) 
hjul installerat, eller om slitage och/eller luft påverkar den. Om ett 280 mm hjul är 
installerat stämmer det väl överens med pumpkarakteristiken. Men vid ett haveri 
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2005 så kontrollerades pump och hjul så det borde inte vara ett slitage på pumpen 
sedan dess som skulle kunna motsvara minskningen från 310 till 280 mm hjul, 
enligt underhållsavdelningen. 
 
Förslag 
Förslagen utgår från att pumpen arbetar enligt sin pumpkarakteristik, då den inte 
gör det bör en kontroll av pumpen genomföras innan något av förslagen nedan 
genomförs. 
 
1. Trycksänkning med hjälp av frekvensdrift vid minskad strypning av ventil 
Med ett önskat tryck före mixern på 7 mvp behöver pumpen dimensioneras för en 
tryckhöjd på 9 mvp.  
Det flöde som pumpen ska dimensioneras för är 4400 l/min. 
Räknat med dagens systemverkningsgrad på 69 %. 
Förslaget kan ge en energibesparing på 83 000 kWh/år. 
 
Denna besparing görs utan byte av pump därav den dåliga verkningsgraden. Om 
också byte av pump görs kan man få en verkningsgrad på 80 % och då spara 
ytterligare 14 000 kWh/år. 
 
2. Varvtalsreglering av skivfilter (se separat förslag ”Varvtalsreglering av 
skivfilter”) 
 
Resultat pump 82-P-0216 alternativ 1 
Beskrivning: 

Påläggsmassa till skivfilter 
 
Dimensionerande 
 Flöde: 4400 l/min 
 Tryck: 9 mvp 
 
Slutsatser: 

Låg verkningsgrad 69 % 

Uppträder som sliten 
  
Åtgärder: 

Minskad strypning av ventil 82-FV-0747 
Frekvensdrift installeras 
 

Elenergibesparing: 
83 000 kWh/år 

 52,2 % 
 
Återbetalningstid med dagens energipris: 
 3,6 år 
 
Diskussion 
Två förslag är framarbetade varav förslaget varvtalsreglering av skivfilter är det 
mest fördelaktiga med störst energibesparing och kortast återbetalningstid. 
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Bilaga 7 Pump 82-P-0219 
Rejektbehållare till virvelrenare steg 2:  
Från rejektbehållare till virvelrenar steg 2 pumpas massan med hjälp av pump 82-
P-0219. Från steg 2 går acceptet till avluftaren. Virvelrenar steg 2:s injekt är 
belägen 20 m högre än pumpen. Virvelrenar steg 2 består av 19 st virvelrenare 
och dessa kräver ett injektflöde enligt driftinstruktionen på 600 l/min vardera vid 
differenstrycket 12 mvp mellan injekt och rejekt . Man har en ventil innan flödet 
når virvelrenarna som är 75 % öppen.  
Pappersmälden pumpas från rejektbehållaren som är belägen 4 m högre än 
pumpen. Pumpen dimensionerades 1974 till att hålla ett flöde på 23 000 l/min, 
tryck på 23 mvp och en effekt på 110 kW. 
 
Mätningar 
Mätningarna på pumpen utfördes 060327 då PM2 producerade papper med en 
ytvikt på 45 gram/m2 och en popehastighet på 1152 m/min. 
Tre stycken manometrar avlästes manuellt och 82C0562 kunde avläsas i 
WinMOPS. 
Nedan visas trycket i diagram 17 och effekten i diagram 18. 

Tryck runt pump 82-P-0219
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Diagram 17 Uppmätt tryck runt pump 82-P-0219 
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Effekt på motor till pump 82-P-0219
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Diagram 18 Uppmätt effekt på motor till pump 82-P-0219 
 
Enligt den effektmätning som ligger till grund för ovanstående effektdiagram så 
fluktuerar effekten 4 kW upp och ner under mätningen. Detta kan bero på luft i 
pumphuset eller i massan som pumpas. 
 
Analys 
De data som framkommit med hjälp av mätningar är: 
Tryckhöjning pump:   22 mvp  (Tryck-sug+höjdkorr) 
Effekt på motor 82-M-0547: 88 kW Uppmätt 
Totalflöde från pump 82-P-0219: 12 300 l/min Enligt dimensioneringsdata 
för virvelrenar steg 2 
 
Systemverkningsgrad med ovanstående siffror blir 50 % . 
En ventil som är över 60 % öppen bedöms inte ha någon inverkan på 
tryckförluster så den 75 % öppna ventilen är inte ett problem. 
 
I pumpkarakteristiken ser man att det inritade hjulet och varvtalet inte stämmer 
överens med vad det står i maskinkortet. Inte heller en kontroll i IFS historiska 
register kan ge en förklaring. Enligt maskinkort och pumpkarakteristik över 
motsvarande pump 81-P-0019 på PM1 så satt troligtvis även på 82-P-0219 ett 
pumphjul på 415 mm och kördes då med ett varvtal på 1450 rpm. Någon gång 
under 80-talet sattes maxhjulet på 448 mm in och istället valde man att sänka 
varvtalet till 1000 rpm. År 2004 kompositbelades slitfoder på pumpen då mediet i 
denna position utsätter pumpen för stort slitage. Kompositbeläggningen ska göra 
att pumpen klarar påfrestningen bättre. 
Flödet har inte gått att mäta med tillgänglig utrustning. Inte heller har flödet gått 
att utläsa ur pumpkurvan. Därför har flödet fått väljas till det som virvelrenarna är 
dimensionerade för det vill säga 12 300 l/min. Detta flöde är vid differenstrycket 
mellan injekt och rejekt på 14 mvp. 
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Förslag 
Det finns en skillnad mellan verklighet och pumpkurva som inte har kunnat 
utredas. Flödet enligt pumpkurvan är ca: 20 000 l/min medan det flöde som 
virvelrenarna är dimensionerade för är 12 300 l/min. Därför borde man fortsätta 
utredning av pump 82-P-0219 där en flödesmätning borde göras först och främst 
för att verifiera flödet. 
 
Om ett flöde på 12 300 l/min med en uppfodringshöjd på 22 respektive 15,5 mvp 
kan följande två alternativ användas för möjliga energibesparingar. 
 
1. Pumpbyte  
Byte av pump till en med bättre verkningsgrad. 
Det flöde som pumpen ska dimensioneras för är 12 300 l/min och en tryckhöjning 
på 22 mvp.  
Förslaget kan ge en energibesparing på 266 000 kWh/år. 
 
2. Pumpbyte och ombyggnation (se separat förslag ”ombyggnation sugsida pump 
till viragrop”) 
 
Resultat pump 82-P-0219 alternativ 1 
Beskrivning: 

Rejektbehållare till virvelrenare steg 2 
 
Dimensionerande 
 Flöde: 12 300 l/min 
 Tryck: 22 mvp 
 
Slutsatser: 

Låg verkningsgrad 
Uppträder som sliten 

  
Åtgärder: 
 Byte till pump till APP-53-250 

 
Elenergibesparing: 

280 000 kWh/år 
 39,0 % 
 
Återbetalningstid med dagens energipris: 
 2,8 år
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Diskussion 
Alternativ två innebär ett borttagande av rejektbehållaren, förutom 
energibesparingen kan vinsten här också ses som att man blir av med en 
smutsansamlingshärd. 
Det är idag ett lägre tryck och ett mindre flöde än det som pumpkurvan säger. 
Enligt underhållsavdelningen så kan det låga trycket och flödet inte bero på slitage 
eftersom kompositbeläggningen bara är två år. Rekommendationen är pumpbyte 
till en pump med bättre verkningsgrad, gärna i samband med att flytta sugsidan till 
viragropen. Drar ett sådant förslag ut på tiden bör man kontrollera 
kompositbeläggningens status samt verifiera pumphjulets storlek. 
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Bilaga 8 Pump 82-P-0220 
Rejektbehållare till virvelrenar steg 3: 
Från rejektbehållaren pumpar 82-P-0220 pappersmäld till virvelrenar steg 3. 
Virvelrenar steg 3 består av 5 st virvelrenare som kräver minimum 1500 l/min 
eller maximum 1900 l/min vardera. Det tryckfall som då uppstår mellan injekt och 
accept är 18 respektive 25 mvp. Tryckfallet över accept och rejekt skall vara 5 
mvp. Virvelrenarsteget är belägen 19 m högre än pumpen. Acceptet går till 
deculatorns sekundärsida och rejektet från steget går till sugsidan på pump 82-P-
0219. Pappersmälden pumpas via en handventil som är öppen till ca 50 %. 
Pumpen dimensionerades 1974 till 39 mvp, 7000 l/min och en koncentration på 
0,7 %. Den installerade motoreffekten är 90 kW. 
 
Mätningar 
Mätningarna på pumpen utfördes 060324 då PM2 producerade papper med en 
ytvikt på 45 gram/m2 och en popehastighet på 1152 m/min. 
Fyra stycken manometrar avlästes manuellt och 82C0562 kunde avläsas från 
WinMOPS.  
Nedan visas trycket i diagram 19 och effekten i diagram 20.  

Tryck runt pump 82-P-0220
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Diagram 19 Uppmätt tryck runt pump 82-P-0220 
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Effekt på motor till pump 82-P-0220
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Diagram 20 Uppmätt effekt på motor till pump 82-P-0220 
 
Analys 
De data som framkommit med hjälp av mätningar är: 
Tryckhöjning pump:   29 mvp  (Tryck-sug+höjdkorr) 
Effekt på motor 82-M-0548: 64,5 kW 
Totalflöde från pump 82-P-0220: 8000 l/min Enligt dimensioneringsdata 
för virvelrenar steg 3 
 
Systemverkningsgrad med ovanstående siffror blir 59 % . 
Med hjälp av uppmätt effekt och uppfordringshöjd på pumpen kan flödet avläsas i 
pumpkarakteristiken för pumpen. Både effekt och tryck har i båda fallen legat 
stabilt under mätningarna så när avläsningen görs i pumpkurvan används 64,5 kW 
respektive 29,1 mvp.  
När dessa värden läggs in i karakteristiken från -74 överensstämmer det inte. 
Värdena uppträder på ett sådant sätt att misstanke om att det inte är ett 368 mm 
hjul som sitter i pumpen utan ett 355 mm hjul. Eftersökningar i IFS historiska 
arbetsordersystem visar dock inte att det är bytt till ett mindre hjul.  
Flödet som virvelrenarna kräver ligger på mellan 7500- 9500 l/min.  
Enligt leverantör av virvelrenare motsvarar det uppmätta trycket på 18 mvp över 
virvelrenar steg 3 ett flöde på 8000 l/min.  
 
Förslag 
Det finns en skillnad mellan verklighet och pumpkurva som inte har kunnat 
utredas. Enligt underhållsavdelningen så beror detta inte på slitage. Därför borde 
fortsatt utredning av pump 82-P-0220 ske, där en flödesmätning först och främst 
borde göras. 
 
Rör och ventilförluster uppgår till 2,3 mvp, varav rörförlusterna uppskattas till 1 
mvp vid det flöde som virvelrenarna är dimensionerade för. Tryckfallet över 
ventilen blir då 1,3 mvp.  
Om ett flöde på 8000 l/min med en tryckhöjd på 27,7 respektive 21,2 mvp kan 
följande två alternativ användas för möjliga energibesparingar. 
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1. Pumpbyte 
Byte av pump till en med bättre verkningsgrad. 
Det flöde som pumpen ska dimensioneras för är 8000 l/min och en tryckhöjd på 
27,7 mvp då ventilen är fullt öppen. 
Förslaget kan ge en energibesparing på 157 000 kWh/år 
 
2. Pumpbyte och ombyggnation (se separat förslag ”ombyggnation sugsida pump 
till viragrop”) 
 
Resultat pump 82-P-0220 alternativ 1 
Beskrivning: 

Rejektbehållare till virvelrenar steg 3 
 
Dimensionerande 
 Flöde: 8000 l/min 
 Tryck: 28 mvp 
 
Slutsatser: 

Låg verkningsgrad 
Uppträder som sliten 
Ventil som stryper 

  
Åtgärder: 

Minskad strypning av ventil 82-FV-0480 
Byte till pump till APP-42-150 
 

Elenergibesparing: 
161 000 kWh/år 

 30,6 % 
 
Återbetalningstid med dagens energipris: 
 3,3 år 
 
 
Diskussion 
Alternativ två innebär ett borttagande av rejektbehållaren, förutom 
energibesparingen kan vinsten också ses som att man blir av med en 
smutsansamlingshärd. 
Rekommendationen är pumpbyte till en pump med bättre verkningsgrad, gärna i 
samband med att flytta sugsidan till viragropen. Drar ett sådant förslag ut på tiden 
bör man kontrollera kompositbeläggningens status samt verifiera pumphjulets 
storlek. 
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Bilaga 9 Pump 82-P-0221 
Rejektbehållare till virvelrenar steg 4 och 5: 
Från rejektbehållaren pumpar 82-P-0221 pappersmäld till virvelrenar steg 4. 
Acccept från virvelrenar steg 4 går till sugsida på pump 82-P-0220. Rejektet går 
som injekt till virvelrenar steg 5. Injekt virvelrenar steg 4 är belägen 9,5 m högre 
än pump 82-P-0221. Pappersmälden pumpas via en handventil till virvelrenaren, 
denna handventil är bara 25 % öppen. Pumpen dimensionerades för 39 mvp och 
1500 l/min. Den effekt som krävs då är 17 kW. Virvelrenaren Celleco TW 1500  
är dimensionerad för 1400 l/min med ett tryckfall på 15 mvp. 
 
Mätningar 
Mätningar på pumpen utfördes 060314 då PM2 producerade papper med en ytvikt 
på 49gram/m2 och en popehastighet på 1154 m/min. 
Fyra stycken manometrar avlästes manuellt. 
Nedan visas trycket i diagram 21 och effekten i diagram 22.  
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Diagram 21 Uppmätt tryck runt pump 82-P-0221 
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Effekt på motor till pump 82-P-0221
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Diagram 22 Uppmätt effekt på motor till pump 82-P-0221 
 
Det sker en tydlig förändring i de båda diagrammen, detta beror på att ventilen 
mellan trycksida pump och injekt steg 4 öppnades. Detta för att erhålla rätt 
differenstryck över virvelrenaren. 
 
Analys 
De data som framkommit med hjälp av mätningar är: 
Tryckhöjning pump:   33 mvp  (Tryck-sug+höjdkorr) 
Effekt på motor 82-M-0549: 13,2 kW 
Totalflöde från pump 82-P-0221: 1150 l/min Enligt dimensioneringsdata 
för virvelrenare steg 4 
 
Systemverkningsgrad med ovanstående siffror blir 47 % . 
Med hjälp av uppmätt effekt och uppfordringshöjd på pumpen, kan vi avläsa 
flödet i pumpkarakteristiken för pumpen. Då tryck och effekt har förändrats under 
vår mätserie väljer vi det värde som maskinmästaren valt för drift, det vill säga det 
senare värdet efter kl. 14:00. Dessa värden är effekt: 13,2 kW och tryck: 33 mvp.  
Enligt underhållsavdelningen så är det installerat ett 398 mm pumphjul och då 
slitskivan är kompositbelagd bör här inte förekomma något slitage. 
Enligt dimensioneringsdata för virvelrenare steg 4 är flödet 1150 l/min med ett 
tryckfall 10 mvp.  
Rör och ventilförluster uppgår till 0,9 mvp. Detta tryckfall är försumbart i de 
fortsatta uträkningarna.  
 
Förslag 
Det finns en skillnad mellan verklighet och pumpkurva som inte har kunnat 
utredas. Enligt underhållsavdelningen så beror detta inte på slitage. Därför borde 
fortsatt utredning av pump 82-P-0221 ske där en flödesmätning först och främst 
borde göras. 
 
Om ett flöde på 1150 l/min med en uppfodringshöjd på 33 respektive 26,5 mvp 
kan följande två alternativ användas för möjliga energibesparingar. 
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1. Pumpbyte 
Byte av pump till en med bättre verkningsgrad. 
Det flöde som pumpen ska dimensioneras för är 1150 l/min och en tryckhöjd på 
33 mvp. Förslaget kan ge en energibesparing på 44 000 kWh/år 
 
2. Pumpbyte och ombyggnation (se separat förslag ”ombyggnation sugsida pump 
till viragrop”) 
 
3. Flytta ner virvelrenarsteg 4 och 5 till källarplan 
Virvelrenarsteg 4 och 5 är idag uppe på maskinplan vilket är 7 m högre än 
källarplan. Denna lyfthöjd skulle man kunna slippa om man flyttade virvelrenarna 
till källarplan.  
Det flöde som pumpen ska dimensioneras för är 1150 l/min och en tryckhöjd på 7 
mvp lägre än idag.  
Förslaget kan ge en energibesparing på 13 000 kWh/år. 
Denna energibesparingen är marginell i förhållande till den stora ombyggnation 
som skulle krävas. 
 
Resultat pump 82-P-0221 alternativ 1 
Beskrivning: 

Rejektbehållare till virvelrenar steg 4 och 5 
 
Dimensionerande 
 Flöde: 1150 l/min 
 Tryck: 33 mvp 
 
Slutsatser: 

Låg verkningsgrad 
Uppträder som sliten 

  
Åtgärder: 

Byte till pump till APP-32-80 
 
Elenergibesparing: 

27 000 kWh/år 
 25,1 % 
 
Återbetalningstid med dagens energipris: 
 15,0 år 
 
 
Diskussion 
Alternativ två innebär ett borttagande av rejektbehållaren, förutom 
energibesparingen kan vinsten också ses som att man blir av med en 
smutsansamlingshärd. 
Rekommendationen är pumpbyte till en pump med bättre verkningsgrad, gärna i 
samband med att flytta sugsidan till viragropen. Drar ett sådant förslag ut på tiden 
bör man kontrollera kompositbeläggningens status samt verifiera pumphjulets 
storlek. 
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Bilaga 10 Pump 82-P-0223 
Bakvatten till stam och skivfilter: 
Innan massan når den statiska mixern späds den med bakvatten från pump 82-P-
0223, detta bakvattenflöde kommer via reglerventil 82-FIC-0748 som avläses i 
manöverrummet. Pumpen pumpar även bakvatten till bakvattenstam, spädvatten 
för att upprätthålla rätt koncentration vid pump 82-P-0210 och 82-P-0208 samt för 
att skölja ner de ”kakor” som bildas på skivfiltrets dukar, dessa sköljs ner till 
blandningskaret och för att inte stoppa i röret så måste här tillsättas vatten. 
Pumpen dimensionerades 2002 till 27 mvp, 18 000 l/min med en koncentration 
0,4 %. Den installerade motoreffekten är 110 kW. 
 
Mätningar 
Mätningarna på pumpen utfördes 060410 då PM2 producerade papper med en 
ytvikt på 52 gram/m2 och en popehastighet på 1127 m/min. 
Fyra stycken manometrar avlästes manuellt. 
Pumpens delflöde 82-FIC-0748 är avläst i kontrollrum. 
Nedan visas trycket i diagram 23, effekten i diagram 24 och flödet i diagram 25.  
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Diagram 23 Uppmätt tryck runt pump 82-P-0223 
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Effekt på motor till pump 82-P-0223
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Diagram 24 Uppmätt effekt på motor till pump 82-P-0223 
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0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000
20000

08:00 10:24 12:48 15:12

Tid

l/min
Flöde enligt
82-FIC-0748

 
Diagram 25 Uppmätt delflöde vid ventil 82-FIC-0748 
 
Analys 
De data som framkommit med hjälp av mätningar är: 
Tryckhöjning pump:   29,6 mvp  (Tryck-sug+höjdkorr) 
Effekt på motor 82-M-0565: 88,4 kW 
Totalflöde från pump 82-P-0223: 12 000 l/min  Enligt pumpdiagram 
 
Systemverkningsgrad med ovanstående siffror blir 66 %.  
Den fyra år gamla pumpen har tappat 4 mvp i lyfthöjd jämfört med 
pumpkarakteristiken.  
Efter samtal med Göran Johansson på Sulzer pumps Sweden AB föreslogs 
inställning av slitskivan. 
Tryckförlust över reglerventil 82-LV-0583 är 5 mvp enligt uppmätta värden. 
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Förslag 
 
1. Varvtalsreglering av skivfilter ( se separat förslag ”Varvtalsreglering av 
skivfilter”) 

 
Diskussion 
Kontroll och inställning av slitskiva bör göras enligt Göran Johansson på Sulzer 
pumps Sweden AB, då differensen mellan den uppmätta och pumpkurvans 
tryckhöjd kan bero på slitage. Slitaget i sin tur kan bero på felaktigt körsätt vid 
maskinstopp då kavitation kan uppstå.  
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Bilaga 11 Pump 82-P-0261 
Från viragrop till sekundärsil: 
Från viragropen pumpar 82-P-0261 mälden till sekundärsilen där rejektet sedan 
går igenom skaksållet. Det flöde som sekundärsilen måste ta är rejektet från 
primärsilarna. Acceptet från sekundärsilen går ner till Blp1. Man använder även 
pump 82-P-0261 till att tömma viragropen men detta är inte dimensionerande. 
Pumpen dimensionerades 1974 till 12 mvp, 8000 l/min och en koncentration på 1 
%. Den installerade motoreffekten är 30 kW.  
 
Mätningar 
Mätningarna på pumpen utfördes 060323 då PM2 producerade papper med en 
ytvikt på 45 gram/m2 och en popehastighet på 1152 m/min. 
Fyra stycken manometrar avlästes manuellt. 
Nedan visas trycket i diagram 26 och effekten i diagram 27.  
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Diagram 26 Uppmätt tryck runt pump 82-P-0261 
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Effekt på motor till pump 82-P-0261
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Diagram 27 Uppmätt effekt på motor till pump 82-P-0261 
 
Analys 
De data som framkommit med hjälp av mätningar är: 
Tryckhöjning pump:   7.7 mvp  (Tryck-sug+höjdkorr) 
Effekt på motor 82-M-0522: 25 kW 
 
Då de mätningar som är gjorda inte stämmer överens med den pumpkurva som 
gäller kan inget flöde utläsas. Här hittades inte heller någon lämplig punkt för 
ultraljudsmätaren. Detta medför att flödet inte har verifierats så därför väljs det 
flöde som pumpen dimensionerades för 1974 det vill säga 8000 l/min. Om detta är 
ett rimligt antagande så är systemverkningsgraden i denna punkt 40 %.  
 
Förslag 
1. Pumpbyte  
Byte av pump till en med bättre verkningsgrad. 
Det flöde som pumpen ska dimensioneras för är 8000 l/min och en tryckhöjd på 8 
mvp. Förslaget kan ge en energibesparing på 98 000 kWh/år. 
 
Resultat pump 82-P-0261 alternativ 1 
Beskrivning: 

Viragrop till sekundärsil 
 
Dimensionerande 
 Flöde: 8000 l/min 
 Tryck: 8 mvp 
 
Slutsatser: 

Låg verkningsgrad om flödet är ett rimligt antagande 
  
Åtgärder: 

Byte till pump till APP-41-200 
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Elenergibesparing: 
103 000 kWh/år 

 50,5 % 
 
Återbetalningstid med dagens energipris: 
 6,3 år 
 

 
Diskussion 
Med en så pass lång återbetalningstid kan detta förslag vara svårmotiverat.  
Enligt underhåll är det länge sedan någon kontroll gjordes av denna pump, den är 
troligtvis mycket sliten efter många år i drift. Med kontroll av och inställning av 
slitskivor bör man få upp verkningsgraden, men får då troligtvis också ett större 
flöde vilket skulle innebära en ökad strypreglering före sekundärsilen. 
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Bilaga 12 Pump 82-P-0353 
Spädvatten till trumpjet: 
Från Blp2 så går en del av flödet till spädvattenpump 82-P-0353. 
Spädvattenpumpen har till uppgift att blanda in bentonit och polymer i mälden. 
Detta görs i så kallade trumpjeter som bildar virvlar i mälden för att få en 
homogen blandning. Det finns två trumpjeter, en som blandar in polymer före 
Blp2 och en som blandar in bentoniten efter Blp2. Enligt driftinstruktioner för 
trumpjet ska tryckskillnaden vara 30 mvp mellan polymer-spädvatten1 och injekt 
Blp2, 10 mvp mellan polymer-spädvatten2 och injekt Blp2, slutligen 30 mvp 
mellan bentonit-spädvatten och injekt inloppslåda. För att tryckdifferensen mellan 
spädvatten och bentonit ska kunna uppnås måste pump 82-P-0353 höja trycket 
med 30 mvp. Spädvattnets tryck och flöde mäts och kan avläsas i WinMOPS. 
Här är ventiler som reglerar de olika spädvattenflödena vilket kan vara en möjlig 
energibesparingskälla om man kan arbeta bort dessa. Pumpen dimensionerades 
2002 till 30 mvp, 5300 l/min och en koncentration på 1 %. Den installerade 
motoreffekten är 45 kW. Pumpen drivs med en motor som är varvtalsstyrd med 
hjälp av en frekvensomvandlare. 
 
Mätningar 
Mätningarna på pumpen utfördes 060307 då PM2 producerade papper med en 
ytvikt på 45 gram/m2 och en popehastighet på 1122 m/min. 
En manometer avlästes manuellt och fyra tryckvärden loggades och avlästes i 
WinMOPS. 
Nedan visas trycket i diagram 28, effekten i diagram 29 och flödet i diagram 30.  

Tryck pump 82-P-0353
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Diagram 28 Uppmätt tryck runt pump 82-P-0353 
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Effekt på motor till pump 82-P-0353
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Diagram 29 Uppmätt effekt på motor till pump 82-P-0353 
 

Flöde pump 82-P-0353
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Diagram 30 Uppmätt flöde på pump 82-P-0353  
 
Vid början av mätning på pump 82-P-0353 var en ventil stängd på grund av 
reparation. Detta syns som ett mindre totalflöde och ett lägre tryck efter ventilen 
vid tryckgivare 82-PI-0981. Detta problem var åtgärdat till kl. 11:00. Efter att 
problemet var åtgärdat ligger uppmätt tryck, flöde och effekt konstant under drift. 
 
Analys 
De data som framkommit med hjälp av mätningar är: 
Tryckhöjning pump:   44 mvp  enligt pumpkurva 
Effekt på motor 82-M-0415: 47,5 kW 
Totalflöde från pump 82-P-0353: 4200 l/min 
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Verkningsgrad enligt pumpkurva: 71% 
Enligt affinitetslagarna är varvtalet 1700 rpm vilket enligt pumpkarakteristiken 
motsvarar en tryckökning på 44 mvp vid det uppmätta flödet. Då detta höga tryck 
inte krävs för att uppfylla driftinstruktionerna stryper ventilerna bort 11 mvp. 
 
Förslag 
1. Justering av pumptryck och ventilöppning 
Då pumpen arbetar med ett för högt tryck så måste ventilerna strypa bort en del av 
det trycket. I och med att pumpen är varvtalsstyrd så kan varvtalet sänkas, vilket 
innebär att ventilerna öppnar mer och tryckförlusterna minskar. Detta förslag kan 
ge en energibesparing på 91 000 kWh/år 
 
2. Minska flödet genom Blp2 genom att blanda in polymer efter Blp2 istället för 
som idag innan vilket gör att det flödet går två gånger igenom Blp2. 
Minskad flödespumpning av Blp2 på 2300 l/min. Blp2 arbetar med en uppskattad 
verkningsgrad på 88 % då ingen mätning är gjord på denna pump. Tryckhöjning 
på Blp2 är 18 mvp. Detta ger en effektminskning med 7,7 kW. 
Förslaget kan ge en energibesparing på 63 000 kWh/år 
Ingen investeringskostnad är framarbetad. 
 
Resultat pump 82-P-0353 alternativ 1 
Beskrivning: 

Spädvatten till trumpjet 
 
Dimensionerande 
 Flöde: 4200 l/min 
 Tryck: 30 mvp 
 
Slutsatser: 

Minskad strypning av ventil 82-FIC-0972, 82-FIC-0978 och 82-FIC-
0980 

  
Åtgärder: 

Minskad strypning av ventiler 
Justera varvtalet 

 
Elenergibesparing: 

91 000 kWh/år 
 23,5 % 
 
Återbetalningstid med dagens energipris: 
 0 år 
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Diskussion 
Alternativ 1 ger energibesparing genom att minska börvärdet på motorvarvtalet 
som då minskar pumpvarvtalet och därmed minskar effekten och tryckhöjden. 
Detta är möjligt då det sitter reglerventiler som styr på trycket som då öppnar mer 
för att bibehålla samma tryck.  
Besparing genom att sänka varvtalet på 82-P-0353 så att ventilerna öppnar mer 
gjordes, effektminskningen visade sig bli mindre än räknat med men trots det en 
minskning med 8,5 kW eller 69 000 kWh/år.  
Detta kunde göras utan investeringskostnader. 
 
Man skulle kunna styra motorvarvtalet mot trycket för att minimera riskerna för 
minskad inspädning av bentonit på grund av för lågt tryck, då skulle pumpen 
kunna varvas upp automatiskt. Detta genererar dock en investeringskostnad som 
kan vara svår att se lönsamhet i.  
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Bilaga 13 Varvtalsreglering av skivfilter 
Förslaget minskar rundpumpning av vätska i fabriken därav kan en 
energibesparing göras på flera pumpar. 
Detta förslag medför förändringar på 82-P-0213, 82-P-0216, 82-P-0223 och 
skivfilter. 
82-P-0213 
Denna pump är idag redan varvtalsstyrd med hjälp av frekvensdrift. Vid 
varvtalsstyrning av skivfiltret ska ventil 82-V-1676 strypas helt. Detta medför ett 
minskat flöde från denna pump på 4600 l/min då 82-P-0213 pumpar till stam som 
sedan tas ut av ventilen 82-V-1676 mot skivfiltret. 
Förslaget kan ge en energibesparing på 218 000 kWh/år. 
82-P-0216 
Flödet från 82-P-0216 kvoteras mot flödet från 82-P-0223, denna kvot innebär att 
flödet från 82-P-0216 är ¼ av flödet från 82-P-0223. Denna kvot kan ändras 
manuellt men bör enligt driftinstruktionerna för bakvattensystem PM2 ligga på ¼. 
Energibesparing på denna pump kan då beräknas med den tryckhöjning som 
används i Bilaga 6 Förslag 1 på 9 mvp och flödet ¼ av flödet från 82-P-0223 på 
3000 l/min. 
Förslaget kan ge en energibesparing på 104 000 kWh/år. 
82-P-0223 
Här behöver man sätta in en frekvensdrift för varvtalsreglering av pumpen. Det 
driftläget som är idag är 12 000 l/min och tryck 29,6 mvp, men detta förslag 
innebär samma flöde men ett lägre tryck då man inte behöver pumpa ut på stam. 
Den nya tryckhöjningen som pumpen ska ge bör då vara 11 mvp. 
Förslaget kan ge en energibesparing på 512 000 kWh/år 
82-A-0205 Skivfilter 
Finns frekvensomvandlare, behövs regulator. Räknar inte med någon 
energibesparing i denna punkt. 
 
Total energibesparing 
Förslaget kan ge en total energibesparing på 823 000 kWh/år. 
 
Resultat varvtalsreglering av skivfilter vilket berör 82-P-0213, 82-P-
0216, 82-P-0223 och skivfilter (82-A-0205) 
Beskrivning: 

Skivfilter reglering 
 
Dimensionerande 82-P-0213 82-P-0216 82-P-0223 
 Flöde [l/min]: 16 400 3000 12 000 
 Tryck [mvp]: 27 9 11 
 
Slutsatser: 

Uppträder som sliten Nej Ja Ja 
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Åtgärder: 
Frekvensdrift av 82-P-0216 samt byte av motor till 30 kW/1000 rpm 

 Frekvensdrift av 82-P-0223 
 Varvtalsstyrning av skivfilter mot nivå skivfilter 
 
Elenergibesparing: [kWh/år] 

 218 000 112 000 455 000  
  21,4%  70,4% 63,0 % 
 Totalt: 785 000 kWh/år 
 
Återbetalningstid med dagens energipris: 
 1,0 år 
 
 
Diskussion 
Varvtalsreglering finns redan idag på PM3-4 vilket fungerar bra.  
Förslaget borde i princip kunna översättas till PM1 för att göra liknande 
energibesparing där.



  
 
  

 - 66 -

Bilaga 14 Ombyggnation sugsida pump till viragrop 
Förslaget ökar det ingående tryck som pumparna har och behöver då inte utföra 
ett så stort arbete för att nå samma utgående tryck som tidigare.  
Samma flöde som idag ska pumpas vilket medför en lägre energiförbrukning då 
tryckökningen är lägre. 
82-P-0219 
Tryckhöjning på pumpen är i dag 22 mvp med rejektbehållartanken på 1.5 mvp 
bakom, om man i stället lät pumpen arbeta med viragropen på 8 mvp skulle man 
spara 6,5 mvp. Den nya tryckhöjningen på pumpen skulle då bli 15,5 mvp. 
Förslaget kan ge en energibesparing på 400 000 kWh/år 
82-P-0221 
Tryckhöjning pump är i dag 29 mvp med rejektbehållartanken på 1.5mvp bakom, 
om man i stället lät pumpen arbeta med viragropen på 8 mvp skulle man spara 6,5 
mvp. Det flöde som pumpen ska dimensioneras för är 8000 l/min och en tryckhöjd 
på 21,2 mvp då ventilen är fullt öppen. 
Förslaget kan ge en energibesparing på 235 000 kWh/år 
82-P-0221 
Tryckhöjning pump är i dag 33 mvp med rejektbehållartanken på 1.5mvp bakom, 
om man i stället lät pumpen arbeta med viragropen på 8 mvp skulle man spara 6,5 
mvp. Den nya tryckhöjningen på pumpen skulle då bli 27mvp. 
Förslaget kan ge en energibesparing på 57 000 kWh/år 
 
Total energibesparing 
Förslaget kan ge en total energibesparing på 692 000 kWh/år. 
 
Resultat ombyggnation sugsida pump till viragrop vilket berör 82-P-
0219, 82-P-0220 och 82-P-0221 
Beskrivning: 

Rejektbehållare till virvelrenare 
 
Dimensionerande 82-P-0219 82-P-0220 82-P-0221 
 Flöde [l/min]: 12 300 8000 1150 
 Tryck [mvp]: 16 21 27 
 
Slutsatser: 

Låg verkningsgrad Ja Ja Ja 
Uppträder som sliten Ja Ja Ja 

  
Åtgärder: 

Flytt av sugsida till viragrop Ja Ja Ja 
Minskad strypning av ventil Nej Ja Nej 
Byte till pump APP-53-250 APP-42-150 APP-32-80 
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Elenergibesparing: [kWh/år] 
 386 000 242 000 35 000  

   
 53,7 %  46,0% 32,5 % 
 Totalt: 663 000 kWh/år 
 
Återbetalningstid med dagens energipris: 
 4,1 år 
 
 
Diskussion 
Vid flytt av sugsida pump 82-P-0219, 82-P-0220 och 82-P-0221 kan man ta bort 
rejektbehållaren. Detta innebär förutom en energibesparing också eliminering av 
en smutssamlingshärd. 
 



  
 
  

 - 68 -

Bilaga 15 Formler 
 

Dimensioneringsdata för virvelrenare 
Steg Typ Q0 [l/min] dP0[kPa] Antal pipor

1 RB 300 1890 250 53 
2 RB 200 600 120 19 
3 RB 300 1890 250 5 
4 TW 1500 1400 150 1 

0

1
01 dP

dPQQ =  

 
Beräkning av pumpens teoretiska effektbehov 
En pumps effektbehov kan beräknas enligt: 

η*367
* HQP =  

 
P= effekt [kW] 
Q= flödet [m3/ h] 
Η= tryckhöjd [m] 
η= pumpens verkningsgrad [%] 
 
Kontinuitetsvillkoret 
Är mediet inkompressibelt och strömningen stationär är flödet proportionellt mot 
tvärsnittsarean multiplicerat med hastigheten. 
q = A*v  
 
q = flödet [m3/ s] 
A = tvärsnittsarea [m2] 
v = hastighet [m/s] 
 
Beräkning av förlusthöjden hf  
För strömningsförluster vid turbulent flöde gäller: 

ξΣ=
g

vhf 2

2

 

 ξΣ = summan av de i anläggningen ingående motståndskoefficienterna 
 
För en rak rörledning: 

hd
L*λξ =   

v = hastighet [m/s] 
g = tyngdkraftens acceleration[m/s2] 
λ = rörfriktionskoefficienten  
L = rörlängd[m] 
dh = rördiameter[m] 
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Bilaga 16 Höjder 
 
 

Tryckgivares höjd över källarplan [m] 
82-P-0210 före/efter 1,5/2 
82-P-0211 1,5/1,9 
82-P-0213 1,3/1,8 
82-P-0214 1/1,6 
82-P-0215 1,2/1,7 
82-P-0216 1,4/1,9 
82-P-0219 1,5/2,1 
82-P-0220 1,5/2,1 
82-P-0221 1,5/2 
82-P 0223 före/efter/efter ventil 1,45/2/3,9 
82-P-0261 före/efter 1,4/2,1 
82-P-0353 2/1 
Viragrop 1 
Sekundärsil injekt/accept 8,9 / 8,6 
Hedemora injekt/accept 8,6/7,9 
Virvelrenare steg 2 injekt/rejekt 20/16.9 
Virvelrenare steg 3 injekt 19,7 
Virvelrenare steg 4 injekt/accept 2,2/2,2 
  
Höjder [m]   
Maskinplan 6,7 
Källarplan 7 
Inlopp maskinkar 5,5 
Statisk mixer 5,5 
Skivfilter 12,3 

 


