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SAMMANFATTNING 

Examensarbetet har systemgranskat och bearbetat fram optimeringsmöjligheter på Viking 

Malts aspirationssystem på linje 180 och 901 i Halmstad. Viking Malt har ett flertal 

anläggningar i Norden och är Europas femte största maltproducent. Företaget strävar ständigt 

efter att effektivisera driften och kvalitén för att kunna vara konkurrenskraftig på marknaden. 

Under 2015 levererades över 200 000 ton malt från anläggningen vilket skulle räcka till att 

brygga 1 600 000 m
3
 öl [1].  

Från kornmottagning till färdigställd malt sker det stora dammbildningar som måste ledas bort 

för att undvika explosionsrisker och försämring av produktens kvalité. Detta uppnås med 

hjälp av frånluftsfläktar som aspirerar dammfylld luft ifrån processteg där behovet finns, och 

med hjälp av aspiration kan damm extraheras från luften[2]. I anläggningen sitter det 

frekvensomformare på linje 180 och 901 som idag har samma max och min frekvens vilket 

betyder att det inte sker någon varvtalsreglering på fläktarna. Anledning till denna åtgärd är 

att aspirationen inte fungerar som den ska. För att undersöka aspirationsanläggningen och 

klargöra problematiken med styrningen har mätningar av luftflödet samt test av 

frekvensomformare utförts. Genom studera tidigare utredningar, ny kartläggning av 

aspirationslinjerna och diskussion bland personal har optimeringsförslag identifierats. Utifrån 

tryckfallskalkyler av aspirationslinjerna 180 och 901 har tre ändringsförslag presenterats. 

Examensarbetet har även utformat en handlingsplan som Viking Malt kan använda som ett 

verktyg för de åtgärder som blir relevant. Med implementering av något av de tre 

åtgärdsförslagen blir systemet anpassat efter erfordrat tryckfall, detta innebär att 

produktkvalitet kan säkerställas. Utöver detta finns det möjlighet till energibesparing upp till 

23,2 MWh/år beroende av optimeringsåtgärd.  
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ABSTRACT 
 

This thesis has reviewed two aspirationssystems at Viking Malt in Halmstad, Sweden. Based 

on this  different optimization solutions has been developed for aspirationssystem 180 and 

901. Viking Malt has several of plants and is the fifth  largest producer of malt in Europe. As 

a company they constantly strive to be an energy efficient company to compete on the market. 

During 2015 over 200 00 ton of malt was delivered from the plant, enough to brew 1,6 billion 

liter of beer [1]. 

From the corn reception to the finished malt, large portions of dust are created. This has to be 

taken care of to avoid danger of fire and to ensure a clean product. This is achieved by 

exhaust fans who aspirate the dusty air from the process steps where its needed, with big 

filters the dust is separated from the air [2]. In the plant frequency converters are installed on 

aspirationsline 180 and 901 these are currently set to have the same max and min frequency, 

which means no speed control is currently active on the fans. The reason behind this is 

because consultants have not come up with any concrete solution proposals to Viking Malt so 

the issue has been put aside.  To investigate the aspirationssystem and to clarify the problem 

with the frequency converters has measurements of airflow and tests with the frequency 

converters been done. Through treatment of earlier investigations of the aspirationssystem, 

discussion with the employees and new survey efficiency proposals has been identified. From 

calculations and investigations of the aspirationssystem three different options has been 

presented. The thesis has designed an action plan that Viking Malt may use as a tool to 

identify which option is the most relevant.   

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

FÖRORD 

Det har varit en händelserik period med många utmaningar och trevliga personer. Kurserna på 

Energiingenjörsprogrammet har visat sig komma till hands under examensarbetet på Viking 

Malt AB under vårterminen 2016.  

Vi vill tacka Viking Malt i Halmstad som gav oss möjlighet till denna utredning på deras 

gigantiska anläggning vid hamnen. Särskilt tack till Hans Paganus och Anders Memmi på 

Viking Malt som visat intresse och tid för examensarbetet. Tack till vår handledare Sven 

Werner och Ingemar Josefsson som hela tiden funnits där i motgångar. Tack alla ni andra som 

har tagit er tid och haft tålamod när ni har sprungit runt med oss i anläggningen och försett oss 

med behövlig information i databaser såväl i vårt sökande i pärmar. Vi tackar Viking Malt för 

en fantastisk tid.   

 

      

     Andy & Jesper 28/5-2016 
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NOTIFIKATION 

 

∆p  Totala tryckfallet i systemet   [Pa] 

kel Elkostnad  [kr/kWh] 

ki Investeringskostnad  [kr] 

kbesparing  Erhållen ekonomisk besparing  [kr/År] 

tåter  Återbetalningstid  [År] 

P Effekt  [W] 

U Spänning  [V] 

I  Ström  [A] 

Ebesparing  Erhållen energibesparing  [MWh/År] 

Etot  Total erhållen energibesparing  [MWh/År] 

n  Fläktens varvtal  [rpm] 

q Luftens flöde  [m
3
/min] 

 

RITNINGSNOTIFIKATION 

I följande ordning: 

1 Uppmätt flöde   [m
3
/min] 

Ø2 Kanalens dimension  [mm] 

3 Uppmätt hastighet  [m/s] 

 

 

 

 

 



 

 

DEFINITIONER/FÖRKLARINGAR 

Aspiration: En förebyggande åtgärd som gör att luften inte kan bli explosiv. Detta uppnås 

med hjälp av fläktar som suger upp dammfylld luft från rum där det finns behov, och med 

hjälp av dammfrånskiljare kan damm extraheras från luften [2].   

Damm: Små partiklar inklusive fibrer och flingor i atmosfären som faller ut av sin egen 

tyngd, men som också kan förbli svävande i luften en viss tid [3].  

Dammexplosion: Reaktion mellan en blandning av luftens syre och damm [3].  

Pneumatik: Tryckluftsteknik, användning av gaser, framförallt luft, för att överföra, lagra 

och styra energi [4].   

Konvektion: Rörelser i gaser och vätskor som orsakas av att densitet, tyngden, varierar 

mellan gasens eller vätskans olika delar [5] 

Falskluft: Falskluft är ingående luft i systemet med hjälp av öppna spjäll [6] 

Blindad: En aspirationsanslutning till filtret som inte är i drift, borttagen. 

Frekvensomformare: Är en elektronisk motorstyrning som kan styra 3-fas 

växelströmsmotorer genom omvandling av nätet frekvens och spänning till steglöst variabla 

storheter [7] 

Varvtalsreglering: Anpassning av hastighet efter önskat behov. Frekvensomformare används 

som alternativ till strypreglering och bromsning av elmotorn. [8] 

Elevator: Transport i vertikal riktning av korn eller malt.  

Kedjetransportör: Transport i horisontell riktning av korn eller malt.  
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1  Inledning 

Damm är ett stort problem i många delar inom industrin. Processventilation ska infinna sig 

där föreningskällan är identifierad och den ska vara effektiv och anpassad efter hur farlig 

luftförorening är [9]. Dammproblem kan man effektivt lösa med olika systemvarianter 

beroende på typ av damm och process. I aspirationssystem som examensarbetet utreder är det 

framför allt frånluftfläktar, filter och kanaler som är i fokus och objekt som berörs är 

kedjetransportörer, elevatorer och fördelare. Den totala elanvändningen i Sveriges industrier 

för fläktar som drivs av motorer beräknas vara 7 TWh per år [10], medan den totala 

elanvändningen för industrifläktar i Europa beräknas vara 344 TWh per år. Om det inte sker 

några ändringar bland ställda krav kommer elanvändning stiga till 560 TWh fram till år 2020 

[11].  

Som i det flesta elintensiva verksamheter är det fler områden som använder el, som tryckluft, 

belysning, värme och kyla.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Detta arbete har bearbetas under vårterminen 2016 då det är en del i examinationen vid 

Högskolan i Halmstad på energiingenjörsprogrammet. Sven Werner, professor i energiteknik 

har varit handledare för examensarbete och Ingemar Josefsson, adjunkt i energiteknik, har 

bidraget med viktig expertis angående ventilationsfrågor. Förädlingsgiganten Viking Malt har 

varit samarbetspartner i examensarbetet där en utredning har skett på två aspirationslinjer i 

siloanläggning vid hamnen i Halmstad. Hans Paganus och Anders Memmi som båda har en 

teknisk roll har varit handledare på företaget. Vid behandling av inkommande korn och 

producerad malt uppkommer damm som måste frånskiljas ifrån produkten. Detta sker med 

hjälp av aspiration, det är en viktig åtgärd för att säkerställa produktkvalitet, minska 

explosionsrisk och hälsorisk för människor på anläggningen. Uppskattningsvis inträffar det en 

dammrelaterad explosion varje dag i Europa, kostnader för dessa kan vara förödande för ett 

företag och uppgå i miljonbelopp [2]. 

Dammproblemet anses vara det största problemet i hälsoundersökningen som gjordes 2008 på 

Viking Malt i Halmstad. 2011 verkställdes investeringsförslagen från konsultföretaget Buhler 

med expertis på processventilation för nya åtgärder i aspirationssystemet till en kostnad av 

700 000 kr. En del förslag har genomförts men det finns fortsatt många brister på 

aspirationslinjerna [6] 
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1.2  Problemformulering 
 

I siloanläggningen där aspirationslinjerna 180 och 901 är lokaliserade sker behandling av 

inkommande korn och färdigproducerad malt. Aspirationsanläggningen i silorna fanns på 

plats innan renovering av anläggningen och är inte anpassad efter nuvarande 

produktionslinjer. Två fläktar installerades 2010 med frekvensomformare. I nuläget är dessa 

frekvensomformare inställda på högt varvtal för att inte tappa tryck i slutet av kanalerna. Vår 

frågeställning kan sammanfattas i följande frågor.  

– Vilka optimeringsmöjligheter finns på aspirationslinjerna 180 och 901? 

– Hur ska problematiken med frekvensomformare lösas? 

– Hur stor ekonomisk besparing går att erhålla vid optimering utan att äventyra 

produktkvalitet? 

1.3 Syfte  

Viking Malt strävar ständigt för att minska sitt energibehov och bibehålla kvalitén på sin 

produkt. Rapporten syftar till att belysa de optimeringsmöjligheter som går att erhålla på 

linjerna 180 och 901. Optimeringsmöjligheterna ska presenteras tydligt i en handlingsrapport 

som Viking Malt kan använda som ett verktyg för att kunna få ett optimerat system.   

 

1.4 Mål 
 

Målet med denna rapport är utreda aspirationssystemet som finns hos Viking Malt, samt att ge 

konkreta förslag på hur man kan förbättra aspirationslinjerna. Examensarbetet ska dels 

identifiera optimeringsmöjligheter i aspirationssystemet för framtida investeringar. Detta skall 

ske utan att deras produktkvalitet äventyras.  

 

1.5 Avgränsningar 

 

Examensarbetet kommer endast behandla det befintliga aspirationslinjerna 180 och 901 på 

Viking Malts anläggning, resten av aspirationen kommer inte optimeras. Framtida 

systemändringar på linjerna 180 respektive 901 kan komma till användning som ett verktyg 

för resterande aspirationen på anläggningen om likheter finns. Examensarbetet kommer att 

använda sig av egen mätdata av flödet som uppmätts under arbetets gång.  
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2 Metod 

För att nå målet med examensarbetet har arbetsgången delats upp i olika steg, med start från 

inventering, analys, utvärdering till slutsats. En omfattande utredningsstudie har gjorts, där 

kurslitteratur från Högskolan i Halmstad, forskningsrapporter och tidigare examensarbeten 

som är relevant för ämnet använts som stöd. Som bas för examensarbetet har Buhlers 

aspirationsutredning utvärderats där essentiell data hämtats från och som står till grund till de 

kalkyler som gjorts i rapporten.  Platsbesök på Viking Malt har försett oss med intern 

information genom inblick i processen. Kommunikation med personal och internt material 

från företaget har också haft en betydande roll.  

 

Figur 1: Examensarbetets olika faser.  

2.1 Datainsamling 

Flödesmätare har projektgruppen fått använda från Högskolan i Halmstad och gjort mätningar 

enligt beskrivning till denna. Mätningar som har format resultatet har utförts under arbetets 

gång när processen varit i drift. Flödesmätaren var av modell Testo 436 och angav data i form 

av tryck och lufthastighet.  

Processövervakningen i anläggningen benämndes iFIX. Programmet är ett 

automationsprogram som tydligt visar vilka objekt samt processlinjer som är igång. Från 

kontrollrummet styrs anläggningen i sin helhet med allt ifrån kornmottagning, rensning och 

polering samt kringutrustning och hjälpsystem. Driftövervakarna har bra översikt på 

processen och hur den färdiga malten ska lagras i silorna och även när det ska levereras ut till 

kund. En av den viktigaste delen är att veta hur mycket och vilka korn och maltsorter som 

finns i silorna för att planera ingående batcher. När det regnar är det inte möjligt att lasta på 

båt och då gäller det att man alltid har plats i silorna om leveranserna blir försenad.   
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Företaget använder sig flitigt av Microsoft Excel för all informationshantering av energibehov 

och produktionsdata. Det sker även en väldigt stor lagring av pappersdokument i pärmar på 

respektive ansvarsområden på kontoren [6].  

Examensarbetet förutsätter att införskaffande av mätdata är korrekta såvida de inte uppenbart 

avviker från rimliga värden.  

 

2.2 Intervjuer 

Vid dialog under arbetets gång med områdeschefer, drift och underhållstekniker och 

elektriker har information och kunskap inhämtas till att utforma arbetet. Många 

områdesansvariga har en lång och praktisk erfarenhet av anläggningen som underlättar för att 

få en inblick i processen. Möten med anställda i anläggningen har varit till stor nytta för att få 

en större bild av maltindustrin.  

2.3 Konstanter 

För att uppskatta den ekonomiska nyttan har sparad mängd energi (Ebesparing) beräknas i varje 

åtgärd och optimeringsförslag som rapporten presenterar. Åtgärd som kräver ändring av 

systemet och inköp av nya komponenter ges en uppskattad eller inhämtad kostnad för den 

investeringen (ki).  

Elpris: Pris har hämtats från Viking Malts avtal med Halmstads Energi & Miljö som är 0,5 

kr/kWh. Elpriset är beräkningsunderlag vid återbetalningstid [6]. 

Gravitation: Omvandling från meter vattenpelare (mmvp) har gravitationsvärdet 9,8 används 

som beräkningsgrund.  

Aspirationslinje 180: Under rapportskrivningen blev det en avspärrad zon i silon där 

människor inte fick vistas. Här kunde inte kanalen till båttransporten mätas och stegades till 

fots 50m. Kanalen vid objekt 4413 var inte åtkomligt och uppskattades med ögonmått till 4m. 

Vid filterinsug har tryckfall 100 Pa antagits från tidigare mätning av konsulter på 

aspirationssystemet. Filter 180 har ett antaget värde på 1000 Pa utifrån tryckvakten efter filtret 

samt fläktens totala tryckstegring [12]. 

Aspirationslinje 901: Vid filterinsug har tryckfall 100 Pa antagits från tidigare mätning av 

konsulter på aspirationssystemet. Filter 901 har ett uppmätt värde på 1000 Pa utifrån 

tryckvakten efter filtret samt fläktens totala tryckstegring [12]. 

Optimeringsåtgärd 901 + 180: Vid åtgärd 3 har ett medelflöde på 271 m
3
/min antagits.  

 

2.5 Utvärdering av rapporten 

På grund av den begränsade tiden för examensarbetet bearbetades inte hela 

aspirationssystemet utan bara linjerna 180 och 901 på Viking Malt. Hela 

aspirationsanläggningen är ett väldigt stort och komplex system vilket tar lång tid att bekanta 

sig med. Drifttider på det flesta objekten var omöjliga att säkerställa då driften varierar 

kraftigt. Det förekommer en del antaganden som kan komma påverka de ändringsförslag som 
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är resulterade. Även jämföra nyttan av systembalans gentemot besparingsmöjligheter har varit 

svårt att bedöma rättvist.  

Examensarbetet antar att mätdata från flödesmätningar och annan företagsdata är korrekta 

såvida det inte avviker orealistiskt från andra rimliga värden.  

3 Anläggningsdata och processbeskrivningar 

Under avsnitten anläggningsdata och processbeskrivningar beskrivs Viking Malt som koncern 

och tydliggör det väldiga energibehovet som krävs i processen. Aspirationssystemets 

komponenter kommer också betraktas. 

3.1 Viking Malt AB 

Aktiebolaget Viking Malt är ett finskt familjeföretag grundat 1883 som producerar malt som 

sedan används till att framställa öl och whiskey. Det finska bolaget Polttimo Companies & 

Harald Relander äger 62.5 % medan Svenska Lantmännen äger resterande 37.5 %. 

Lantmännen i sin tur ägs av ca 29 000 svenska lantbrukare. Huvudkontoret ligger i Lahti där 

verksamheten inriktar sig på korta linjer, små batcher och mycket specialproduktion. Den 

senaste expansionen var i början av 2016 då Viking Malt köpte upp DMG, Danish Malting 

Group som tillhörde Carlsberg. Detta visar att Viking Malt växer som företag och etablerar 

sig på större delar i Europa. Med en total kapacitet på 590 000 ton malt/år blir företaget femte 

största producenterna i Europa och nionde i världen [6].  

Tabell 1: En jämförelse av Europas och motsvarande maltanläggningar i Asien och dess 

energianvändning. Observera att det sker en kraftig skillnad av värmeanvändning i Kinas 

maltanläggningar vilket beror på ineffektiv användning av fossilt bränsle [13].  

 Viking Malt DMG Ryssland Kina 

Elanvändning 

[kWh/ton] 

82,5 87,4 130 124 

Värmeanvändning 

[kWh/ton] 

578,6 614,4 670 1066 

Vattenanvändning 

[m
3
/ton] 

3 2,04 3,69 6,8 

 

 

3.2 Viking Malt i Halmstad 

Viking Malts anläggning i Sverige är placerad vid hamnområdet i Halmstad. År 1995 

bestämde sig Viking Malt för att köpa en äldre spannmålsanläggning av Lantmännen AB 

vilken idag byggts om och kallas siloanläggningen. Detta har även kompletterats med två nya 

mälteritorn. Anläggningen används idag för att producera malt ifrån korn och har en total 

kapacitet på 200 000 ton malt/år, vilket skulle motsvara 1 600 000 m
3
 öl/år [1]. Det 
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produceras tre sorters malt i Halmstad, Pale Brewing Malts, pilsnermalt till ljusa ölsorter. 

Dark Brewing Malts till bayerska ölsorter och Distilling Malts till destillerier, ekologisk malt. 

Verksamheten är i högsta grad exportberoende. 75 % av produktionen exporteras i större 

batcher med mindre specialproduktion. Placeringen vid hamnen ger det optimala möjligheter 

till konkurrenskraftig export av malt i båt. De viktigaste exportkunderna ligger i länderna i 

Central- och Sydamerika. En annan växande marknad är till Angola och Sydafrika. Länder 

närmare Sverige som företaget exporterar till är Norge, Skottland och Danmark. När den 

svenska odlingen inte stöter på några större problem förser Lantmännen med ca 45-60 % av 

det maltkorn som behövs för produktionen i Halmstad. Resterande införskaffas på andra håll 

[6].  

3.2.1  Total energianvändning 

Elanvändningen hos Viking Malt har ökat från 7,3 GWh år 1997 till 16,6 GWh, men då har 

även produktionen av malt ökat från 86 000 ton till 200 700 ton så den specifika 

energianvändningen per ton malt har minskat. En anmärkningsvärd händelse i diagrammet var 

när Viking Malt fasade ut naturgasanvändning helt och hållet år 2010 och ersatte den med 

fjärrvärme från Halmstad Energi och Miljö [14].  

 

Figur 2: Totala årliga energianvändningen hos Viking Malt i Halmstad [14]  

Efter utfasning av naturgas blir Viking Malt en av få maltproducenter som inte använder sig 

av fossilt bränsle. Detta gör att man kan marknadsföra sig på ett helt nytt sätt och uppfylla 

krav från bryggerier som blir allt hårdare när det gäller miljöarbeten.  

 



7 

 

 

Figur 3: Produktion och energianvändning i förhållande till varandra [14].  

 

3.2.2  Elanvändning 

Examensarbetet kommer som tidigare nämnt att fokusera på att optimera aspirationslinjerna 

180 och 901 som ingår i silon. Mälteriet som inte kommer behandlas bör även presenteras då 

det utgör den största delen av elanvändningen där huvudprocessen äger rum. Anledningen 

med valet att optimera aspirationslinjerna är att Viking Malt anser att det är ett stort 

bekymmer och kräver mycket tid av underhållstekniker.  

 

Figur 4: Elanvändningen per år hos Viking Malt Halmstad [14].  
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3.2.3  Process – Korn till malt 

Korn levereras till Viking Malt med lastbil eller båt. Innan kornet kommer till mälteritornen 

passerar det rensmaskiner, vågar och triörer i siloanläggningen. I mälteritornet finns det tre 

processavdelningar, stöp, groning och köln. Därefter transporteras malten till 

siloanläggningen där analys, avgroddning och polering utförs för att sedan lastas ut som 

färdig malt till lastbil eller båt. Aspirationssystem finns tillgängligt i alla delar av 

siloanläggningen.  Med de restprodukter som bildas vid produktion av malt, som till exempel, 

groddar, skal och damm tillverkas det pellets med hjälp av en pelletspress. Anläggningen kan 

delas in i 3 olika avdelningar; siloanläggning, mälteritorn 1 och mälteritorn 2 [6].  

 
Figur 5: Viking Malts mälteritorn där processen sker vertikalt [6]. 

Siloanläggning 

I siloanläggningen sker lagring av korn och färdigproducerat malt.  

Kornmottagning   

Det finns tre mottagningsfickor för korn som kommer in till anläggningen med lastbil. Här 

vägs kornen för att hålla koll på hur stort lager man har i anläggningen. Efter invägning 

använder man sig av skopelevatorer som har en kapacitet på 140ton korn/h för att transportera 

upp kornen längst upp i tornet för att sedan påbörja den vertikala processen. 
 

 

Rensning och sortering 

Först sker en sortering vid ett galler där korn som inte har given storlek går till pelletspress 

med annat skal och rens. Rensning sker genom skakning och har en kapacitet på 275 ton 

korn/batch. Sedan sker transport till antingen mälteritorn 1 eller mälteritorn 2.  
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Mälteritorn 1 & 2 
I mälteritornen sker de processdelar som kräver mest energi.  

 

Stöpavdelning 

Här lägger man de nyrensade kornen i blöt där vattenhalten ökar från 14 till 43 %. Processen 

varar i 30h och är uppdelad i två delar, våtstöp med luftning samt torrstöp med uppsugning av 

koldioxid. Våtstöp är en tredjedel av processen medan torrstöpet med koldioxidavsuget utgör 

den större delen. Processen avslutas sedan med torrstöp innan den transporteras med 

skruvtransportör till centrumröret i tornet.  

 

Groning 

Det finns totalt 12 stycken groningskistor i de två mälteritornen med 6 stycken i respektive 

torn. Detta processteg tar 5 dagar med möjlighet till 6 dagar vilket är det mest tidskrävda 

steget i processen. I kistorna ökar vattenhalten med mellan 46-49 % och har en temperatur 

mellan 13,5-18˚. Rengöring av groningskistorna sker på automatik och även manuellt med 

högtryckstvätt.    

 

Kölnor - torkning 

Det finns ett trippeldäcks kölna i varje torn, i förtorkningssteget är batcher uppdelad på 

kölnor. Uppvärmningen sker med hjälp av fjärrvärme. Det finns värmeväxlare placerade för 

att säkerställa en hög energieffektivitet. Förtorkning sker i 18h med en temperatur mellan 47-

67˚och vattenhalten minskar till ca 18˚. Sluttorkningen sker även den i 18h där temperaturen 

är mellan 65-87˚och vattenhalten minskar till 4-5 %. Kölnor är anpassade att ge färg, smak 

och lagerstabilitet.  

 

Analys 

Analyser sker vid instöp, utgående malt och levererad malt. Här sker analysering av bland 

annat proteinhalt, vattenhalt, sprödhet och en mängd andra tester.  

 

Avgroddning och Polering 

Avgroddning och polering sker löpande genom skakning. Avgroddning menas att man skakar 

av grodden som växer i groningskistorna. Polering sker också genom skakning och är den 

sista delen innan maltprocessen är färdigställd.  

 

Pelletering 

De biprodukter som inte är önskat i maltproduktionen så som kornskal och annat brännbart 

material går till pelletsmaskinen. Uppsamling av biprodukter sker på det flesta stegen och 

bidrar till en energieffektiv process [6].  

3.3 Teknisk grundbeskrivning utav en aspirationsanläggning 

Dammpartiklar sugs upp med hjälp av undertryck och fläktar i systemet [2]. Undertryck är 

viktigt för att dammet ska hålla sig i systemet och inte läcka ut i anläggningen. Backventilen 

ser till att luften enbart går åt en riktning så det inte kommer ut obehandlat i samma riktning 

igen. Luft passerar ett centralfilter som består av ett visst antal strumpor beroende på filtrets 

storlek som samlar upp dammpartiklar. Om olyckan skulle vara framme finns det ett 

sprängbleck som leder bort explosionen till en kontrollerad plats. Den roterande ventilen är 

till för att ge en konstant utmatning av dammpartiklar. Strypventilen används när 

komponenter ska bytas ut eller om man vill strypa ner fläktens effekt. Det kan uppkomma 
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buller av bland annat fläkten i systemet. Detta reduceras av ljuddämparen innan den rena 

luften släpps ut [15].  

 

 

Figur 6: Dammpartiklarnas väg genom aspirationssystemet samt komponenternas placering [2]. 

  

Backventil: Backventil släpper fram gas i enbart en riktning [15]. 

Filter: Är huvudkomponenten av luftens reningsprocess. Filter delas upp i olika klasser på 

hur effektiv avskiljningen är från partiklar [15]. 

Sprängbleck: Är en tryckavlastare som evakuerar eventuell tryckbildning mot en 

kontrollerad riktning där inte ger upphov till person eller maskinskador. Installeras oftast 

innan säkerhetsventil [16]. 

Roterande ventil: Ventil som används för att överföra material(damm) mellan två separata 

system [2]. 

Strypventil: En ventil som styrs av gas eller vätskeflöde där genomloppsarean kan förändras 

genom en yttre påverkan. Insignalen kan antingen vara pneumatisk, mekanisk, hydraulisk 

eller elektrisk [17].  

Fläkt: En maskin som är avsedda för att transportera gaser. Gastransporten är den primära 

användningen, men kan även fungera att transportera fasta partiklar, som damm [5]. 



11 

 

Ljuddämpare: Det kan uppkomma fläktljud och alstrade ljud i kanalen som kan reduceras 

med hjälp av en ljuddämpare som absorberar ljudet. På grund av dimensionsändring börjar 

ljudet studsa och minskar [15]. 

3.4  Fläktar 

Fläktar anses vara hjärtat i ett luftbehandlingssystem. Det är fläkten som gör att luften rör sig 

genom kanalsystemet med hjälp av effekt från en motor. En fläkt består av fläkthjul vilket i 

sin tur består av ett antal skovlar som är fastsatta vid navet. När rotation sker arbetar 

skovlarna med luften och lufttrycket ökas. Tryckdifferensen mellan fläkten och dess kanalslut 

får luften att strömma. Man eftersträvar att luften strömmar relativt sakta i kanalen för att 

minimera både alstring av ljud och tryckförluster [5].  

I aspirationssystem bör aldrig hastigheten vara mindre än 12 m/s [12]. Detta beror på att 

dammpartiklarna inte ska falla ner och lägga sig på kanalens botten och bilda extra motstånd 

[6].  

Affinitetslagarna används för omräkningar med avseende på ändrat varvtal för samma fläkt 

och arbetslinjer. Om flödet sänks med 20 % minskar effekten med 50 % [5].  

𝐹𝑙ö𝑑𝑒𝑡 →  
𝑞1

𝑞2
 =  

𝑛1

𝑛2
   [m

3
/s]  

   (1) 

𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘𝑒𝑡 →  
∆𝑝1

∆𝑝2
=  (

𝑛1

𝑛2
)

2

  [Pa]   

  (2) 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑒𝑛 →  
𝑃1

𝑃2
 =  (

𝑛1

𝑛2
)

3

  [kW]   

  (3) 

Det visar sig att investeringskostnaden av en ny fläkt är en liten del, ca 10 % av den totala 

livscykelkostnaden. Resterande 90 % är energi och underhållskostnader, se figur 7. 

Livscykelkostnaden är summan av alla kostnader som en produkt utgör över dess livstid 

beräknat på 20 år [18].  
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Figur 7: Livscykelkostnaden för en industrifläkt under 20 år [18] 

3.4 Tryck och tryckfall i aspirationssystem 

Vid nybyggnation är det av största vikt att veta kanalsystemets totala tryckfall. Tryckfallet är 

summan av alla tryckförluster hos de ingående komponenter som 90
˚
, 45

˚
, 30

˚
 böjar, T-kanal 

och raka kanaler. De raka kanalerna skapar ett motstånd på grund av friktion mellan kanalens 

yta och luften som strömmar. Komponenternas tryckfall anges av respektive tillverkare. Vid 

beräkning av aspirationssystemet, som fungerar som ett frånluftssystem, gäller det att alla 

möjliga vägar genom kanalerna beaktas. Den av dessa som ger högst tryckfall vid önskad 

driftkörning blir bestämmande för fläktens tryckstegring. Skillnaderna kompenseras sedan 

med att strypa med spjäll [15].  

Tryckfall beräknas enligt ekvation (4).     

  

∆𝑝 =  ∆𝑝𝑟𝑎𝑘 + ∆𝑝𝑏ö𝑗𝑎𝑟 + ∆𝑝𝑎𝑔𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡 + ∆𝑝𝑖𝑛𝑠𝑢𝑔 [Pa]  (4)

  

3.4.1 Tryckfall i detaljer 

Tryckfall i detaljer som böjar och T-kanaler ger också ändring av det totala tryckfallet. Detta 

kan avläsas i Bilaga (2-4). Vid dimensionering eftersträvas så få böjar som möjlig då det ger 

upphov till ökat arbete av fläkten. När luft passerar ett motstånd bildas det virvlar och 

hastigheten blir sned och riktas in mot kanalens vägg. Om nästa strömningsmotstånd kommer 

för tätt har virvlarna inte lagt sig och det totala tryckfallet blir mycket större än summan av 

det enskilda. Det är givet att det krävs en sträcka på 6 kanaldiametrar efter en virvel har lagt 

sig i kanalen och den ska återuppta sin normala profil [15]. 

3.4.2 Tryckfall i raka kanaler 

I raka kanaler uppstår det tryckfall via friktion som kan avläsas i Bilaga 1. Vid 

dimensionering är det viktigt att eftersträva så korta sträckor som möjligt. Korta sträckor 

innebär att mindre arbete krävs av fläkten och elkostnaden minskar [15].  
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3.5 Reglering 

För att reglera flödet i ett system finns det flera möjligheter, strypreglering ledskenereglering, 

vridbara skovlar eller varvtalsreglering med exempelvis frekvensomformare. Med hjälp av 

reglering går det minska tomgångskörning och därmed sänka sin energikostnad.  

Strypreglering: Genom justering av motstånden i kanalen med spjäll kan flödet regleras. 

Strypreglering innebär en energiförlust då ett ökat mottryck skapas i systemet vilket medför 

att fläkten måste kompensera detta med onödig effekt.  

Ledskenereglering: Med hjälp av ställbara ledskenor kan inströmningsriktningen till 

fläkthjulet ändras [5]. Det gör att luftflödet kan regleras, samt bidra till en ökat verkningsgrad 

av fläkten då inströmningen riktas bättre [15]. 

Vridbara skovlar: Genom att vrida skovlarna i en axialfläkt kan flödet regleras med en hög 

verkningsgrad. Installation utav denna typ av reglering är kostsam och används därför endast 

vid höga flöden, cirka 10-15 m/s. Verkningsgraden hos en axialfläkt kan även höjas genom att 

placera ledskenor efter fläkthjulet, dessa hjälper till att rikta luften och kan höja 

verkningsgraden med ca 10 % [15].  

Varvtalsreglering: Ändring av fläktens varvtal är den bästa tekniken på marknaden idag med 

avseende på ekonomi och reglerområde, dess effekt kan ses i figur 8 [5]. Det kan uppnås på 

olika sätt, bland annat med hjälp av en givare som skickar en styrsignal till en eldriven 

frekvensomformare som ändrar motorns matningsspänning [15]. 

 

Figur 8: Relativt effektbehov för drift av fläktar med olika reglermetoder [15]. 
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4 Hantering av brännbart damm 

Brännbart damm är damm som kan glöda eller brinna i luft och som i normal temperatur och 

atmosfärstryck kan bilda en explosiv blandning med luft [19]. Hantering av damm framgår i 

två EU-direktiv, 94/9/EG och 99/92/EG. Direktivet 94/9/EG behandlar lagar kring vilken 

utrustning och säkerhetssystem som krävs för användning inom områden med explosionsrisk. 

ATEX 100a eller Produktdirektivet är även en benämning för direktivet. Andra direktivet 

99/92/EG behandlar minimikrav av effektivisering utav säkerheten och arbetarnas hälsa som 

kan utsättas för fara för explosiv atmosfär. ATEX 137 eller Användardirektivet är andra 

benämningar inom detta direktiv [20].  

 

4.1 Riskbedömning och klassificering av damm i processtegen 

Genom att uppfylla användardirektivet och produktdirektivet som gäller för dammrisker tog 

Viking Malt hjälp utav Process Safety Group. PS Group tog i sin tur fram ett 

explosionsskyddsdokument där man utvärderade riskområden och vilken klassificering det 

tillhörde. Zonklassificering redogör hur frekvent explosiv atmosfär förekommer, på grund av 

damm, och delas in tre olika zoner, zon 20, 21 och 22. Denna klassificering ligger till grund 

angående vilka krav som ställs på utrustning i dessa områden [3].  

 

Zon 20 

Brännbart damm i luft som förekommer kontinuerligt, ofta eller under en längre tidsperiod i 

form av ett moln i område där explosiv atmosfär råder. 

 

Zon 21 

Brännbart damm i luft som ibland förväntas förekomma under normala förhållanden i form av 

ett moln i område där explosiv atmosfär råder.  

 

Zon 22 

Brännbart damm i luft som inte förväntas förekomma under normala förhållanden men som, 

om den ändå förekommer, har kort varaktighet [3].  

   

I siloanläggningen kommer det ske en genomgång av utrustning som återkommer i flera delar 

av anläggningen. Därefter en utredning av varje processavsnitt för att beskriva den utrustning 

som används.  

4.1.1  Kornmottagning 

Portarna till mottagningen står alltid öppna vilket medför bra ventilation och hindrar 

dammbildning. Mottagningen klassas som zon 21. Lastbilen måste vara avstängd under lass 

så ingen tändkälla kan uppstå. Innan skopelevatorerna sitter magneter som drar till sig 

oönskade föremål i kornen som kan ge upphov till mekaniska gnistor. Vid hamnen lossas korn 

från båt. Båtleverans klassar zon 22. Därefter transporteras kornen längst upp till processtegen 



15 

 

till rensning med elevatorerna. I mottagningssilorna finns ingen tryckavlastning. Om en 

explosion skulle inträffa skulle silon gå sönder [6,19].  

4.1.2  Silor och behållare  

Korn och malt lagras i silor och behållare innan det transporteras vidare i processteg eller för 

utlastning. Invändigt i behållarna och silor är det klassning 20 över materialet. Elektrisk 

utrustning som givare i silorna ska vara godkända enligt ATEX. Givarna som sitter där idag är 

inte godkända enligt ATEX [6,19].   

4.1.3  Skopelevator 

I anläggningen finns det flera skopelevatorer för transport av både malt och korn. Om luckan 

skulle öppnas under drift så är luckan larmad och stänger av elevatorn. Alla skopelevatorer 

har en varvtalsvakt och några har även bandvakt. Vid omlastningspunkter är det zon 21 som 

klassificering och i övriga elevatorerna är det klasser som 22. Driften är placerad utanför 

klassat område. Elevatorns motorer är godkända enligt ATEX. Det sker väldigt sällan 

rengöringsarbete av botten [6,19].  

4.1.4  Transportörer 

De transportörer som finns i anläggningen är kedjetransporter och bandtransporter. 

Kedjetransporterna utgör den största delen. Zon 21 är klassificeringen och drift sker på 

utsidan[6,19].  

4.1.5  Rensmaskiner 

Rensning och sortering av korn och malt sker i rensmaskinerna genom skakning. Dessa 

maskiner klassas zon 20 eftersom materialet skakas kontinuerligt i maskinerna. Det sker ingen 

klassning utvändigt då det inte dammar särskilt mycket kring dem. Personalen upplever dock 

att det förekommer ett dammproblem, mest eftersom aspirationen inte fungerar så bra. Driften 

sitter på utsidan och därför även utanför klassificeringsområdet. Växlar och motorer är 

godkända enligt ATEX [6,19].  

4.1.6  Fördelare 

Det existerar 4-vägsfördelare och 6-vägsfördelare på anläggningen. Alla har samma funktion 

men ser lite annorlunda ut. Malten eller kornet fördelas ut till olika transportörer som sedan 

tar materialet vidare beroende vilken silo det ska till. Invändigt är det zon 20 eftersom det sker 

ett fall med korn respektive malt. Det dammar inte runt fördelarna, där av ingen klassificering. 

Drift är placerad utanför på fördelare [6,19].  

4.1.7  Filter 

Aspirationssystemets filter skakas rent med jämna mellanrum. Larm sitter på filtren ifall 

tryckskillnaden skulle ändras utanför tillåten gräns. Under vissa filter sitter det cellmatare. 

Cellmatare används vid askhantering för att skapa en luftventil. På smutsig sida klassas filtret 

som zon 20. På ren sida klassas filtret som zon 22. På varje ren sida sitter fläktar på respektive 

filter och det flesta är icke godkända enligt ATEX [6,19]. 

Företaget Fike har installerat ett explosionsisolerande system innan filtret som hanterar 

tryckändring. Systemet är speciellt utformat för att skydda utrustningen i filtret om en 

explosion skulle ske inuti filtret. Givare är godkänd enligt ATEX [6,19].  
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Dammexplosion 

Korn är ett naturligt, organiskt material vilket medför risk för eventuell dammexplosion. För 

att beskriva vad som krävs för att en dammexplosion ska inträffa kan man utgå från den 

klassiska brandtriangeln som utgör en grund över vilka parametrar som krävs för att en brand 

ska bildas. För en dammexplosion fodras det ytterligare två parametrar, se figur 9.   

 

 

 

 

Figur 9: Parametrar som krävs för att en brand respektive dammexplosion ska genereras. De två 

parametrarna som ytterligare fodras är blandning och begränsning. Blandning innebär att dammet 

kommer i kontakt med luften och blandar sig. Begränsning betyder att dammkoncentrationen måste 

infinna sig inom en viss gräns för att en explosion ska ske [3].  

 

Huvudfaktorer som påverkar dammexplosionens intensitet och antändlighet är: 

Partikelstorlek (diameter)  
Anses vara den viktigaste faktorn att ta hänsyn till. När dammet blir mer finfördelat kommer 

den specifika ytan som kommer i kontakt med syret att öka. Det är komplicerat att ange en 

diameter på när dammpartiklarna är tillräckligt små för att ingå i en dammexplosion. Den 

mest förekommande är 0,4 mm i diameter [3].  

Dammolnets kemiska sammansättning, inklusive dess fukthalt. 

I dammet finns det en mängd olika fasta ämnen. Detta medföljer att egenskaperna hos damm 

blir annorlunda beroende på vilka ämnen som ingår. Fukthalten har en betydande roll när det 

gäller explosionsintensitet och antändlighet [3].  

Koncentration (g/m
3
) 

För att en explosion ska ske krävs det normalt en lägsta koncentration av 50 till 100 g/m
3
. Om 

dammet överskrider en koncentration på 2 till 3 kg/m
3
 kan det inte ske en explosion i 

atmosfären [3]. 

Syrenivå (%)  

Desto mer syre, ju kraftigare förbränningshastighet. Nämnvärt är att inget material brinner 

med en lägre syrekoncentration än 10 % [3]. 
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Turbulens 

Dammexplosioner påverkas av turbulens på två olika sätt. Om det redan har tagit eld kan 

turbulens leda till spridning till oförbrända delar och orsaka ännu mer skada. Turbulens har 

däremot en motsats effekt till antändning. Av slumpmässiga rörelser kan nämligen det hjälpa 

till med nedkylning av ytor som är varma genom konvektion och därmed utvidga den energi 

som krävs för en dammexplosion [3]. 

Initial temperatur (C˚) 

En högre begynnelsetemperatur resulterar i en lägre undre explosionsgräns för dammolnet. 

Det menas att dammexplosionen ökar ju högre temperatur dammolnet har [3]. 

Initial tryck (Pa) 

Trycket i ett slutet kärl påverkar det maximala explosionstrycket. Det innebär att 

dammexplosionen ökar ju högre trycket blir [3].   

5 Viking Malts aspirationsanläggning 
 

Hela aspirationsanläggningen hos Viking Malt består av 14 stycken fläktar vilka alla driver en 

egen aspirationslinje. Den totala effekten uppgår till 162 kW. Varje aspirationslinje består av 

varierat antal aspirationspunkter där luften sugs in och passerar filtret för rening. En 

ombyggnation av aspirationslinjerna 180 och 901 har utförts, där installation av 

frekvensomformare utfördes på fläktarna. Installation av automatspjäll infördes på båda 

aspirationslinjerna innan behållarna 1-60. Buhler och Oscar Hanson VVS har både satt sig in i 

systemet och försökt hitta en lösning, men systemet är komplex och utredningarna kom inte 

fram till någon konkret handlingsplan som Viking Malt kan uppfölja.  

5.1 Fläktar 

De två fläktarna på linjerna 180 och 901 är installerade till frekvensomformarna på våning 11 

och är radialfläktar i FAM serie med P-hjul som är avsedd för såväl ren som luft med lägre 

stofthalt. Radialfläkten FAM är en industri- och ventilationsfläkt. Det finns 3 olika hjultyper 

man kan välja, B-hjul, P-hjul och R-hjul. Viking Malt har P-hjulet, som betyder plana 

bakåtlutande skovlar. B-hjulet har bakåtböjda skovlar och är avsedd för ren luft. R-hjulet har 

raka radiella skovlar och är avsedd för transport av stoftbemängd luft eller kornformat 

material. Motorernas märkeffekt är 30kW respektive 22kW [21].  
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Figur 10: Angiven data på fläkt 180 (höger) med varvtal1350 rpm och flödet 2,1m
3
/s. Angiven data för 

fläkt 901 (vänster) med varvtal 1434 rpm och flödet 3,5m
3
/s. 

I figur 11 är fläktarnas systemkurvor inlagda i fabrikatets fläktkurva. Fläktkurvan är 

framtagen utifrån mätningar i provriggar och avser bara det installationsätt som fläkten 

prövats för. Beroende på Viking Malts anslutningssätt kan tryckdata från fläkten behöva 

justeras. 

 

Figur 11: Fläktkurva för rödmarkerade fläkt 180 och blåmarkerade fläkt 901 [6]. 
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5.2 Spjäll 

 

Vid ombyggnad av aspirationssystemen 180 och 901 installerades 11 automatstyrda spjäll för 

att spara energi tillsammans med frekvensomformarna. Spjällen är ett automatspjäll SBBB 

med spjällbladsskydd SBZZ och är klassade i ATEX, samt uppfyller EU’s direktiv gällande 

maskinsäkerhet [20]. Spjäll är tryckluftsdrivna för snabb och tät avstängning, med hjälp av 

automatstyrning kan luftsuget koncentreras till de sugpunkter som för tillfället är i drift [21]. 

Detta innebär att effektbehovet minskar och en energibesparing kan göras. Uppbyggnad av 

spjäll illustreras i figur 12. 

 

Figur 12: Automatspjäll SBBB beståndsdelar [21].  

 

5.3 Frekvensomformare 

Det sitter två installerade frekvensomformare till fläktarna 180 respektive 901. Mattias 

Arturson är Viking Malts driftelektriker som har ansvar för bland annat frekvensomformarna. 

Olyckligtvis har inte frekvensomformarna inbyggd logger, utan data antecknades vid besöket 

på högspänningscentralen, se Tabell 2.  

Tabell 2: Avläst mätdata från frekvensomformarna som är installerade på linje 180 respektive 901  

Modell  Linje Effekt Ström Frekvens Tryck

  

FC102P22KT4 22kW  180 6kW 15A 45Hz  -

     

FC102P30KT4 30kW  901 10,7kW 24A  47,8Hz 997Pa
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5.4 Kanalsystem 

Tidigt i examensarbetet uppmättes luftflödet på aspirationslinjerna 180 och 901, det visade sig 

att vissa delar av kanalerna har väldigt höga hastigheter, upp mot 27 m/s. Bidragande effekt 

till en sådan hög hastighet är att det blir stora tryckfall, vilket i sin tur leder till att fläkten inte 

levererar önskat tryck och aspirerar därför inte upp all korndamm som krävs och 

produktkvalitet och säkerheten riskeras. 

Idag är det problematiskt att lokalisera i anläggningen då aspirationen går mellan tre olika 

våningar och renoverats om ett flertal gånger utan att följa upp dragning av kanaler och böjar, 

vilket resulterar i att det finns ritningar som inte stämmer helt och hållet. Efter kartläggning av 

anläggning och med hjälp av äldre dokument har en förenklad sammanställning gjorts på 

anslutningar på aspirationslinjerna 180 respektive 901. Många kanaler är föråldrade och 

tätning vid ett flertal böjar är utslitna vilket ger upphov till läckage. Läckage ger upphov till 

oförutsägbara tryckförluster och mer damm i anläggningen.     

 

 

Figur 13: Förenklad kanalritning för filter 180 med objektnummer. 

I aspirationslinje 180 finns det ett antal objekt som måste ha tillgång till aspiration för att 

undvika dammvirvlar. Objekt 4451och 4413 är kedjetransportörer, Pulco är en rensmaskin, 

4412 är en elevator, 25-60 är fördelare med aspiration i samtliga behållare och Falskluft G är 

ett öppet spjäll för att få upp flödet i kanalen[6]. Drifttimmar/dag och uppmätt flöde visas i 

Tabell 3.  
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Tabell 3: Flöde och driftdata med dess objektnummer för filter 180. 

 

 

Linjen 901 är mer omfattande och uppbyggt på ett annat sätt för att kunna aspirera på de 

objekt som krävs. Här är det 12 anslutningar som försvinner ut överallt i silon. Anslutningarna 

2 och 7 är blindade. För en mer detaljrik uppfattning, se bilagorna 11-15. Objekt som kräver 

aspiration är kedjetransportörerna 131A och 131B, elevator 467, kedjetransportörer 236A och 

236B, elevator 3480, elevator 267, elevatorerna 4430 och 4455, elevatorerna 207 och 567, 

samt kedjetransportörerna 3500, 810 och 131.      

 

Figur 14: Förenklad kanalritning för filter 901 med objektnummer. 
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Tabell 4: Flöde och driftdata med dess objektnummer för filter 901.  

 

 

5.5  Filterdata 

Från Buhlers utredning är det angivet att filterinlopp ska max vara 18 m/s och filterbelastning 

ska max vara 6 m
3
/m

2
 och minut [12].  

5.5.1   Filter 180 

Filter 180 är placerad på våning 11 och är lackad i en röd kulör. Modellen är benämnd 

MVRP-36/24 och är tillverkad av Buhler. Filtret är placerad högt på ett övre plan på våning 

11 och för att ta sig upp dit krävs klättring på en stege. Filter 180 har en anslutningspunkt 

vilket är en rekommendation om man jämför med filter 901, se figur 13,14. Filtret består av 

36 st filterstrumpor, som kan utläsas i modellbenämningen, med en area på 31,2 m
2
 som 

underhålls och byts ut i omgångar. Filtret är utrustat med en tryckvakt där man övervakar 

differenstrycket. Skulle tryckfallet närma sig angiven gräns varnar tryckvakten att det är dags 

att byta filterstrumpor. Filterbelastning är på 5,11 m
3
/m

2
min och ligger under Buhlers 

rekommendationer [12].  

5.5.2   Filter 901 

Filter 901är lackerad i en blå kulör och är placerad på våning 10. Modellens benämning är 

MVRP-48/24. Det stora centralfiltret har 12 stycken anslutningspunkter som samlas upp i en 

stor filterlåda som sedan riktas in till filtret för filtrering. Filtret är även här utrustat med 

tryckvakt och har 48 filterstrumpor. Den totala filterarean är 41,7 m
2
 med en filterbelastning 

på 5,3 m
3
/m

2
min. Filtret ligger under Buhlers rekommendationer [12]. 



23 

 

 

6 Aspirationsoptimering 

I detta kapitel redovisas de olika optimeringsmöjligheterna som är uppdelade i 

aspirationslinjerna 180 och 901 med tillhörande beräkningsresultat och beskrivning. Arbetet 

har jämfört tre olika systemåtgärder där Ebesparing[MWh/år] och tåter[år] är illustrerat. De tre 

åtgärderna är helt oberoende av varandra och hänvisas till samtliga bilagor 1-20.  

 

Aspirationslinje 180 

I början av examensarbetet var tryckgivaren som är kopplad till frekvensomformaren 

urkopplad då slangen till tryckgivaren var trasig. Den har blivit fixad och 

frekvensomformaren är för nuvarande låst till att jobba mellan 40-45 Hz eller 1200-1350 rpm. 

Linje 180 har genomgått flertalet förändringar men funkar trots detta inte som önskat. Den 

största anledningen till detta är en överdimensionerad fläkt, fläkten som finns idag har en 

kapacitet runt 8 m
3
/s medan det erfordrade flödet endast ligger på 2 m

3
/s. På grund av detta 

uppnås inte det erfordrade trycket. Fläkten körs idag på 1350 rpm vilket ger upphov till en 

tryckstegring på 2200 Pa, enligt tryckfallsberäkningar i bilaga 6, ligger det erfordrade trycket 

på 2532 Pa. Här rekommenderas att byta till en mindre fläkt, exempelvis FAMP 031 från 

Åkerstedts. Detta utreds noggrannare i 6.2.1.  

 

På slutet av linje 180 är det väldigt stora flöden och hastigheter, ledningen som går ut mot 

kedjetransport 4413 har ett flöde på 30,5 m
3
/min och en hastighet på 28,8 m/s. Enligt Buhler 

är det erfordrade flödet endast 16 m
3
/min, detta innebär att 14.5 m

3
/min för mycket sugs. 

Detta flöde skulle behöva regleras genom att strypa in den korrekt så att erfordrat flöde fås i 

behållarna 25-60. Idag är det ett flöde på 11.5 m
3
/min och det erfordrade ligger på 15 m

3
/min. 

Falskluftspjället i slutet på ledningen och sugpunkten för 4413 är även öppna dygnet runt, 

dessa behövs 6 respektive 7h per dag. Resterande 6 och 5 timmarna som filtret används sugs 

45 m
3
/min i onödan då båda maskinerna är avstänga samtidigt.  

 

Båttransportskanalen är väldigt lång, ca 50 m, vilket resulterar i ett högt tryckfall, 1532 Pa 

från aspirationspunk till filter. Detta gör båttransportkanalen till den dimensionerande 

sträckan. Hastigheten ligger på 14 m/s med en kanaldimension på 100 mm, detta tillför ett 

tryckfall på 22 Pa/m. Skulle ett byte av kanaldimension till Ø125 göras, blir beräknad 

hastighet 9 m/s och ett tryckfall på 450 Pa. Är denna hastighet för låg rekommenderas att 

installera ett reglerbart falskluftspjäll med kapacitet på 3 m
3
/min i slutet på kanalen, se bilaga 

7. 

 

Aspirationslinje 901 

 

Linje 901 har varit problemfyllt och fungerar fortfarande inte riktigt bra trots flera 

ombyggnationer. Kanalsystemet för linje 901 är speciellt. Istället för en gemensam 

kanalingång sitter det en filterlåda precis innan filtret, se figur 19. Denna fördelare är 

konformad och har totalt 12 stycken kanaler som grenar ut. Detta gör så att flödet blir väldigt 

turbulent, vilket bekräftas av egna mätningar där hastigheten varierar mellan 4-12 m/s. 

 

Det största problemet med linje 901 är en dåligt inställd fläkt med ofördelaktiga 

kanaldragningar. Idag går fläkten på 1430 rpm vilket ger upphov till en total tryckökning på 
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2090 Pa. Det erfordrade trycket som behövs i systemet är beräknat till 2490 Pa då behållare 

19-24 är igång. Det innebär att fläkten inte levererar önskat tryck ut till sugpunkten och inte 

kan säkerställa att all damm sugs upp. Det medför att flödesreglering för systemet blir mycket 

svårt att införa då fläkten idag inte levererar tillräckligt med tryck. För att säkerställa att 

aspirationen fungerar som den ska rekommenderas att öka varvtalet till minst 1570 för att få 

2500 Pa i tryckökning, alternativt bygga om kanalsystemet för anslutning 11 enligt 

ändringsförslag och minska det dimensionerade trycket till 1959 Pa, se bilaga 8. 

 

Vid kanalsystemet för anslutning 8 har det uppstått onödiga tryckfall då man dragit kanalen 

på ett visst sätt.  se figur 15.  

 

Figur 15: En kanaldragning som bör ses över för att minska tryckfallet 

 

Anslutning 10 även här har kanaler dragits på ett sätt som bidrar till onödigt höga tryckfall, 

här har det lagts 3 stycken 90˚ böjar direkt efter varandra. Tryckfallet som uppstår på grund av 

detta är svårt att beräkna men förmodas vara väsentligt mycket större än om man hade följt 

rekommendationer om att 2 stycken 90˚ böjar inte bör placeras närmare varandra än 6 

kanaldiametrar [15]. 

 

Anslutning 11 kommer även in med en hastighet på 27 m/s (Ø150 mm, q=29m
3
/min). Detta 

system bör ses över då det har en erfordrat flöde på endast 18m
3
/min. Denna hastighet in i 

filterlådan förmodas vara en betydande faktor till det turbulenta flödet som uppstår där. Om 

detta flöde ändå skulle behövas bör kanaldimensionen ses över då en så hög hastighet bidrar 

med ett stort tryckfall, 40 Pa/m. Skulle kanalerna istället bytas till Ø200 fås en hastighet 15 

m/s och ett tryckfall på endast 11 Pa/m. Kanalerna beräknas vara ca: 30m. En kanaländring 

skulle medföra en tryckfallsminskning från 1490 Pa till 460 Pa, enligt bilaga 8.  
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Idag är spjäll installerade på alla behållare men falskluftspjället står alltid öppet och suger 8 

m
3
/min, detta bör regleras till att endast stå öppet då någon av behållarna används.     

 

Kanalsystemet för anslutning 12 bör även ses över, idag består det av 12 stycken 90°- samt 2 

stycken 45°böjar. Vilket bidrar till 400 Pa av kanelens totala på 959 Pa. 

Om kanalsystem för anslutning 11 ändras kommer detta bli den dimensionerade sträckan. 

 

Anslutning 4455 och 207 går enbart måndag-fredag, vilket betyder att de står öppna i onödan 

lördag och söndag. Det innebär att 24 m
3
/min går att spara in lördag till söndag. Utöver detta 

går 3500 och 4430 enbart 0,5 h/dag lördag till söndag, dessa har ett erfordrat flöde på 21 

m
3
/min. Totalt finns det alltså potential att reglera ner 45 m

3
/min under 43 timmar på en helg. 

 

 

6.1 Åtgärd 1 - Befintligt system med enbart spjällinstallation 

Åtgärd 1 är minst kostsamt på det nuvarande systemet. Här ska enbart installation med spjäll 

ske och man behåller nuvarande fläktar samt filter. Effektiviseringen är att spjäll installeras 

före alla objekt för att minimera tomgångskörning för att erhålla en energibesparing genom 

varvtalsreglering.  

6.1.1  Linje 180 

 

Besparingspotential 
 

De besparingsmöjligheterna som finns för detta system är mycket begränsade, vid beräkning 

av besparingspotentialen har vi kollat på ett så kallat “Best case scenario”. Alltså hur mycket 

energi som skulle gå att spara då anläggningen med avseende på drifttimmar och 

energianvändning går optimalt. I beräkningarna har även hänsyn tagits till att systemet inte 

klarar av det erfordrade trycket då båttransporten och fördelare 31-36 är i drift och har då 

varvtals reglerat uppåt för att få en större tryckstegring. Detta medför en betydande 

energiförlust, se tabell 5.  

 
Tabell 5: Energibesparingspotential för system 180 enligt bästa scenario utan ändringsförslag. 

 
 
Tabell 6: Medelvärden för system 180 med besparingspotential samt skillnaden med ändringsförslag 

enligt bilaga 7.  
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6.1.2  Linje 901 

 

Besparingspotential 
 

De besparingsmöjligheterna som finns för detta system är mycket begränsade då fläkten idag 

inte ger erfordrat tryckbehov. Då drifttimmarna varierar kraftigt för detta system behandlas 

endast medelvärdet för aspirationslinje 901.  

 
Tabell 7. Medelvärden för system 901 med besparingspotential samt skillnaden med ändringsförslag 

enligt bilaga 8.  

 
 

Den totala investeringskostnaden för spjällinstallation är antaget till 20 000 kr. Den totala 

ekonomiska besparingen blir då 11 600 kr/år vilket ger en återbetalningstid på:  

 

𝑡å𝑡𝑒𝑟 =  
20 000

11 600
= 1,7 å𝑟  

 

 

6.2 Åtgärd 2 - Ny fläkt med spjällinstallation 

En bättre dimensionerad fläkt med spjällinstallation som är en mer kostsam investering, men 

ett stabilare aspirationssystem erhålls.  

6.2.1  Linje 180 

Då systemet idag har en överdimensionerad fläkt levereras inte erfordrat tryck ut till 

sugpunkterna vilket innebär att allt damm som bör sugas upp inte gör det. På grund av 

överdimensionerad fläkt fås även en brant systemkurva, se figur 16, vilket gör det ännu 

svårare att varvtalsreglera denna fläkt då tryckstegringen minskar snabbt med flödet. 

Skulle istället en mindre fläkt, mer anpassad för linje 180 tillämpas kan en mer plan 

systemkurva fås. Vilket innebär att fläkten inte tappar lika mycket i tryckstegring då den 

flödesregleras nedåt, se figur 16. 
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Figur 16: Systemkurva för aspirationslinje 180 med FAMP 031 

 

Med en FAMP 031, vilken är två storlekar under FAMP 050 som finns idag, fås en mycket 

bättre systemkurva vilket ger mer spelrum för att kunna varvtalsreglera fläkten.  

 
Tabell 8: Energibesparingspotential för system 180 enligt bästa scenario med ändringsförslag. 

 
 

Om fläkten byts till en FAMP 031 och regleras med frekvensomformare samt spjäll går det att 

spara 10,8 MWh/år vilket är en avsevärd del av dess totala energianvändning på 32,9 MWh/år 

utan någon styrning. 

 

6.2.2   Linje 901 

Aspirationslinje 901 bedöms inte vara i behov av något fläktbyte. En uppskattad total 

investeringskostnad på 85 000 kr skulle ge en ekonomisk besparing på 5582 kr/år.  

𝑡å𝑡𝑒𝑟 =  
85 000

5582
= 15,2 å𝑟 

 

6.3  Åtgärd 3 – Gemensam fläkt till linje 180 och 901 med spjällinstallation 

Genom att bygga ihop båda aspirationssystemen kan en mycket bättre tryckstegring erhållas. 

Fläkten för system 901 har en märkeffekt på 30 kW och bör enligt beräkningar klara av det 

erfordrade flödet för de båda systemen tillsammans, se figur 18. Då dessa system byggs ihop 

blir det erfordrade flödet 338 m
3
/min (20280 m

3
/h) och den erfordrade tryckstegringen blir 

2231 Pa, enligt bilaga 9. Appliceras dessa värden för fläkt FAMP 050 med hjälp av 
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affinitetslagarna fås en mycket större marginal för att kunna reglera systemet, se figur 17. I 

figurerna 17 & 18 demonstreras två linjer; en röd och en lila. Den röda linjen visar fläktens 

värden då systemet går på max, det vill säga då alla linjer är igång samtidigt erhålls 29 kW, 

338 m
3
/min och 3500 Pa. Då drifttimmarna varierar mycket och för många linjer är låga 

bedöms detta vara högst osannolikt. Den lila linjen visar fläktens värden då den går efter det 

dimensionerande tryckfallet erhålls 14 kW, 268 m
3
/min och 2200 Pa, vilket bör vara 

minimivärdet som regulatorn är inställd till om inte mer avancerad programmering installeras.  

 
Figur 17: Systemkurva för FAMP 050 med gemensam drift av aspirationslinje 180 och 901.  

 

 
Figur 18: Effektbehov för FAMP 050 med gemensam drift av aspirationslinje 180 och 901. 

 

 

 

Om denna åtgärd ska genomföras måste ett nytt filter köpas in. Enligt Buhler bör 

filterbelastning max vara 6 m
3
/m

2 
[12]. Skulle filtret för system 901 användas blir 

filterbelastningen: 
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𝐹𝑏 =
338

41,7
= 8𝑚3/𝑚2 

 

8 m
3
/m

2
 överskrider kravet med 2 m

3
/m

2
. För att uppfylla rekommendation från Buhler bör ett 

filter på minst 57 m
2
 köpas in.  

 

Besparingspotential 

Vid ihop byggnad av dessa två system behöver styrningen inte längre ske beroende på det 

erfordrade trycket utan kan ske beroende på flödet vilket ger en mycket enklare styrning. 

Skulle mer avancerad styrning beroende på tryck och flöde installeras på denna fläkt med 

skulle en större mängd energi gå att bespara. 

Tabell 9: Energibesparingspotential för system 180 + 901 med antaget medelflöde samt med 

ändringsförslag enligt bilaga 9. 

 

 
 

 

En uppskattad total investeringskostnad på 100 000 kr skulle ge en ekonomisk besparing på 

4809 kr/år.  

𝑡å𝑡𝑒𝑟 =  
100 000

4809
= 20,8 å𝑟 

 

 

6.4  Filter 

6.4.1  Filter 180 

Det finns redan strukturerad dokumentation kring byte av filterstrumpor vilket är bra. 

Tryckvakten sitter placerad vid filterinsuget där slangen blir igentäppt med korndamm där 

statiska trycket mäts och sedan förser frekvensomformaren med data. Alternativet är att 

placera tryckvakten efter filtret där ren luft förekommer så inte korndammet kan ge upphov 

till slitage av slangen och felavläsning av det statiska trycket.  

 

6.4.2  Filter 901 

Vid filter 901 sitter även här tryckvakten placerad vid insuget samt att man har en 

anslutningslåda innan filtret som ger oönskad friktion och balansstörningar vid tryckmätning 

och hela anslutningslinjen.  



30 

 

 
Figur 19: Tryckvaktens placering samt anslutningarnas sammankomst till filterlådan.  

Alternativt flyttar man även här tryckvakten efter filteringången där ren luft råder så man 

undviker slitage och korndamm. Bilden åt höger i figur 19 visar att alla anslutningskanaler är 

riktade in mot filterlådans vägg vilket kan bidra till turbulens och balansstörningar i 

aspirationssystemet. En bra systembalans kan komma medföra en mängd positiva 

synergieffekter som mindre underhållsarbete, längre livslängd på komponenter, förebyggande 

för dammexplosion och framför allt ökad produktkvalitet.  
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7 Resultat 
 

Utifrån de mätningar och kalkyler som utförts genom rapportens gång har tre olika 

optimeringsåtgärder presenterats. Dessa varierar stort i kostnad, genomförbarhet och 

effektivitet, vilket gör det svårt att bedöma vilken åtgärd som är mest lämpad.  

 

Som driften ser ut idag går det inte att säkerställa att det damm som erfordras att aspireras gör 

det. Detta beror på överdimensionering av fläkten som driver aspirationssystem 180, 

felinställd fläkt för aspirationssystem 901 samt bristfällig kanaldragning av både system 901 

och 180. Dessa problem går att lösa relativt enkelt genom att styra upp frekvensen för de både 

fläktarna och på så sätt erhålla det erfordrade trycket, detta innebär dock att effekten ökar.  

 

Vilka optimeringsmöjligheter finns på aspirationslinjerna 180 och 901? 

Åtgärd 1 
Med åtgärd 1 behålls de nuvarande fläktarna och de förändringar som görs är några 

kanaländringar för att minska onödiga tryckfall samt installation av spjäll på samtliga 

aspirationspunkter. Genom att varvtalsreglera fläktarna uppåt går det att erhålla det 

dimensionerande trycket, detta innebär dock att effekten på fläkten ökar. Denna åtgärd är det 

billigaste och har snabbast återbetalningstiden på 1,7 år. Programmeringen av 

spjällregleringen i samverkan med frekvensomformaren är dock problematisk då 

minimivärdet ändras beroende på det erfordrade trycket.  

 

Åtgärd 2 
Med åtgärd 2 byts den överdimensionerade fläkten för aspirationssystem 180 till en mindre 

och mer lämpad fläkt. Detta betyder att en bättre systemkurva kan erhållas sett till 

tryckstegring och erfordrat luftflöde. Angivna ändringsförslag på kanalsystemen bör även 

appliceras på denna åtgärd. Även denna åtgärd sker med samma programmering som krävs 

för åtgärd 1 och genomförbarheten är oklar. Åtgärden är dyrare än det första och har en 

återbetalningstid på 15,2 år.  

 

Åtgärd 3 
Med åtgärd 3 byggs linjerna 180 och 901 ihop till ett system med gemensam fläkt och filter. 

Denna åtgärd är det mest krävande då ett nytt filter och flertalet nya kanaldragningar kommer 

att krävas. Det blir ett mycket bättre och flexiblare system då styrningen inte längre blir 

beroende av det erfordrade trycket utan istället kan reglera efter aktuellt flöde och tryck. Med 

denna åtgärd behövs alltså inte samma styrning som på de föregående. Skulle det dock 

implementeras skulle en större del energi gå att bespara då flödet kan regleras ytterligare.   

Åtgärden har en återbetalningstid på 20,8 år.  

 

Hur ska problematiken med frekvensomformare lösas? 

 

Gemensamt för de både system 180 och 901 är att det är långa sträckor med flertalet böjar 

vilket ger upphov till stora tryckfall. De erfordrade flödena är i relation till tryckfallen ganska 

små, vilket har blivit ett problem då fläktarna har dimensioneras efter just de erfordrade 

flödena. Nämnvärt är även att fläktarna som köpts in har en märkeffekt på 22 och 30 kW men 

endast körs på 6 respektive 10,7 kW, en avsevärd överdimensionering som innebär sämre 

verkningsgrad samt dyrare investeringskostnad.  
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Frekvensomformarna som finns på plats är låsta på samma max och min frekvens då de inte 

funkar önskvärt. Dessa kommer inte att fungera såvida inte spjällinstallation görs på samtliga 

aspirationspunkter för att kunna rikta flödet från fläkten. Tanken med frekvensomformaren 

var att reglera efter tryckskillnaden som uppstår då damm finns i kanalen jämfört när det inte 

är något damm. Denna tryckskillnad har dock visat sig vara marginell och inte tillräcklig för 

att kunna göra några större energibesparingar.  

 

Hur stor ekonomisk besparing går att erhålla vid optimering utan att äventyra 

produktkvalitet? 

Tabell 9: Medelvärde med ändringsförslag för framtagna åtgärder. 

Åtgärder Ki [kr] Kbesparing [kr/år] Ebesparing 

[MWh/år] 

Tåter[år] 

Åtgärd 1 20 000 11 600 23,2 1.7 

Åtgärd 2 85 000 5582 10,8 15,2 

Åtgärd 3 100 000 4809 9,6 20,8 

 

Som visat i tabell 9 blir det större ekonomisk besparing desto billigare investeringen är. Detta 

indikerar på att det är svårt att jämföra de tre åtgärderna utifrån systembalans och 

energibesparing. En bra systembalans kan komma medföra en mängd positiva synergieffekter 

vilket kan resultera i mindre underhållsarbete, längre livslängd på komponenter, förebyggande 

för dammexplosion och framför allt ökad produktkvalitet.  

8 Diskussion 

Initialt var ambitionen med examensarbetet att kolla på samtliga aspirationssystem, totalt 14 

stycken och sedan utreda vilka energibesparingsåtgärder som gick att utföra. Ju mer vi satte 

oss in i Viking Malts aspirationssystem desto mer insåg vi hur komplext det var, samt att 

tillgängliga ritningar var utdaterade och inte stämde med verkligheten. Därför valde vi att 

istället rikta in oss på de två aspirationssystemen som var mest problemfyllda enligt 

personalen. Dessa system hade även frekvensomformare installerat. De fungerade dock 

otillfredsställande och det blev genast intressant för oss att kolla på. 

De studerade aspirationssystemen 180 och 901 har visat sig vara komplexa system där många 

faktorer kan komma att påverka rapportens resultat, så som oregelbunden driftkörning när 

flödesmätning ägde rum. Antaganden från Buhlers tidigare utredning kan varit felaktig då 

ändringar kan ha gjorts utan att Viking Malt har dokumenterat ändringen. Några antagande 

värden från Buhlers utredning är bland annat filtrens tryckfall och några flöden. Sannolikt kan 

optimeringsåtgärderna ha påverkats av dessa faktorer och Viking Malt bör ta hänsyn till 

dessa. Framöver bör uppskattade kostnader och angivna konstanter utredas mer noggrant. 

Under examensarbetets utförande upptäcktes läckage på de äldre kanalerna och mindre smarta 

dragningar i anläggningen som bör ses över. Att demontera och bygga om delar i aspirationen 
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kan ses som svårt och inte minst kostsamt då produktionen avtar, men det kan också bli dyrt 

på längre sikt att fortsätta utan förbättring.   

Installationen av styrning för optimeringsåtgärd 1 och 2 bedöms vara svår att genomföra då 

minimumvärdet på frekvensomformaren måste ändras beroende på vilka spjäll som är öppna. 

Då vår kunskap för dessa installationer är begränsad är genomförbarheten för dessa oklart.  

 

Efter uppköpet av DMG är Viking Malt en av de största maltförädlarna i Norden och en av 

det mest energieffektiva i världen som poängterades i tabell 1. Därför är det extra roligt att 

Viking Malt i Halmstad har visat vilja och ambition att minska deras elanvändning ytterligare 

i en mindre del av anläggningen. Skulle handlingsplanen visa sig vara lyckad finns det stor 

potential för en större energibesparing om det skulle införskaffas på resterande 12 

aspirationssystemen i anläggningen. 

9 Slutsats 
 

Problematiken på aspirationslinjerna 180 och 901 verkar vara till stor del av de 

överdimensionerade fläktarna som idag är installerade. Ambitionen var ifrån början att kunna 

erhålla en större energibesparing på aspirationslinjerna då spjällinstallation skulle medföra en 

effektivare samkörning av aspiration på de objekt som är i drift. Då fläktarna visar sig vara 

överdimensionerade och ett lågt tryck råder i kanalerna gick det inte varvtalsreglera i den 

utsträckning som var tanken. Då samkörning av objekt varierar kraftigt blev det svårt att göra 

rättvisa kalkyler som är helt korrekta. Åtgärd 1 visar sig vara det mest intressanta då 

återbetalningstiden är kort. Men här kan det bli problematiskt när minimivärdet från 

frekvensomformaren ändras beroende på det erfordrade trycket. Åtgärd 2 ger ett mer 

balanserat system då systemkurvan kan erhållas utifrån tryckstegring och erfordrat luftflöde, 

nackdelen är att återbetalningstiden är mer än 15 år vilket kan bli för kostsamt för företaget. 

Åtgärd 3 blir ett mycket bättre och smartare system då reglering inte blir beroende av det 

erfordrade trycket utan på aktuellt flöde och tryck. Skulle en sådan investering utvärderas kan 

möjligtvis en större energibesparing uppnås där även positiva synergieffekter kan uppnås i 

systemet. 

10 Vidare studier 

Utredning av alla aspirationslinjer 
Utifrån ny kunskap som bearbetades på aspirationslinjerna 180 och 901 kan det tillämpas på 

resterande 12 aspirationslinjerna på anläggningen och möjliggöra för en större 

energibesparing. Möjligheten till att bygga om hela system till ett centralfilter bör i sådana fall 

ses över. 

Värmebehov 

Maltförädling generellt visar sig kräva stora mängder energi till uppvärmning av vatten och 

torkbehov. Det vore intressant om solkraft installerades och kunna förse en högre ingående 

temperatur. 
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Figur 1: Examensarbetets olika faser. Källa: Egen bild 

Figur 2: Totala årliga energianvändningen hos Viking Malt i Halmstad. Källa: Viking Malt 

AB, Energimål, 2015. 

Figur 3: Produktion och energianvändning i förhållande till varandra. . Källa: Viking Malt 

AB, Energimål, 2015. 

Figur 4: Elanvändningen per år hos Viking Malt Halmstad Källa: . Källa: Viking Malt AB, 

Energimål, 2015. 

Figur 5: Viking Malts mälteritorn där processen sker vertikal. Källa: Viking Malt  Halmstad 

egna material. (Tillstånd erhållet). 

Figur 6: Dammpartiklarnas väg genom aspirationssystemet samt komponenternas placering. 

Källa: Buhlergroup, Dust Aspiration Systems, 2014tillstånd erhållet. 

Figur 7: Livscykelkostnaden för en industrifläkt under 20 år. Källa: FläktWoods, Teknisk 

Handbok Luftbehandlingsteknologi, 2016, tillstånd erhållet 

Tillgänglig:http://www.flaktwoods.no/0/0/2/4293030b-bd15-4dad-9904-d9a0217086fa. 

(Hämtad 2016-05-10) 

Figur 8: Relativt effektbehov för drift av fläktar med olika reglermetoder.  

Källa: C.Warfvinge et al, Projektering av VVS-installationer, 2010, tillstånd erhållet . 

Figur 9: Parametrar som krävs för att en brand respektive dammexplosion ska genereras. De 

två parametrarna som ytterligare fodras är blandning och begränsning. Blandning innebär 

att dammet kommer i kontakt med luften och blandar sig. Begränsning betyder att 

dammkoncentrationen måste infinna sig inom en viss gräns för att en explosion ska ske. 

Källa: Fredrik Handeland et al, Brännbart damm och riskhantering inom processindustri, 

2008, tillstånd  erhållet. 

Figur 10: Angiven data på fläkt 180 (höger) med varvtal1350 rpm och flödet 2,1m
3
/s. Angiven 

data för fläkt 901 (vänster) med varvtal 1434 rpm och flödet 3,5m
3
/s. Källa: egna bilder. 

Figur 11: Fläktkurva för rödmarkerade fläkt 180 och blåmarkerade fläkt 901. Källa: 

åkerstedts, tillstånd erhållet. 

Tillgänglig: http://www.akerstedts.se/Userfiles/filer/Radialflakt_FAM.pdf (Hämtad 2016-05-

02). 

Figur 12: Automatspjäll SBBB beståndsdelar. Källa: Viking Malt AB, Oscar Hanson VVS - 

Drift och Underhållsinstruktioner för ombyggnad av Aspirationssystem 180 och 901, 2010, 

tillstånd  erhållet. 

Figur 13: Förenklad kanalritning för filter 180 med objektnummer. Källa: egen figur. 

Figur 14: Förenklad kanalritning för filter 901 med objektnummer. Källa: egen figur. 

Figur 15: En kanaldragning som bör ses över för att minska tryckfallet. Källa: egen figur. 

Figur 16: Systemkurva för aspirationslinje 180 med FAMP 031. Källa [6] tillstånd erhållet. 

http://www.flaktwoods.no/0/0/2/4293030b-bd15-4dad-9904-d9a0217086fa
http://www.akerstedts.se/Userfiles/filer/Radialflakt_FAM.pdf
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Figur 17: Systemkurva för FAMP 050 med gemensam drift av aspirationslinje 180 och 901. 

Källa: Åkerstedts, tillstånd erhållet. 

Tillgänglig: http://www.akerstedts.se/Userfiles/filer/Radialflakt_FAM.pdf (Hämtad 2016-05-

02). 

Figur 18: Effektbehov för FAMP 050 med gemensam drift av aspirationslinje 180 och 901. 

Källa: Åkerstedts, tillstånd erhållet. 

Tillgänglig: http://www.akerstedts.se/Userfiles/filer/Radialflakt_FAM.pdf (Hämtad 2016-05-

02). 

Figur 19: Tryckvaktens placering samt anslutningarnas sammankomst till filterlådan. Källa: 

egen bild. 

Tabell 1: En jämförelse av Europas och motsvarande maltanläggningar i Asien och dess 

energianvändning. Observera att det sker en kraftig skillnad av värmeanvändning i Kinas 

maltanläggningar vilket beror på ineffektiv användning av fossilt bränsle. Källa: Egen tabell 

data från [6]. 

Tabell 2: Avläst mätdata från frekvensomformarna som är installerade på linje 180 respektive 

901. Källa: Muntlig uppgift, Personal Viking Malt AB, 2016 

Tabell 3: Flöde och driftdata med dess objektnummer för filter 180. Källa: egen tabell. 

Tabell 4: Flöde och driftdata med dess objektnummer för filter 901. Källa: egen tabell 

Tabell 5: Energibesparingspotential för system 180 enligt bästa scenario utan 

ändringsförslag. Källa: egen tabell. 

 

Tabell 6: Medelvärden för system 180 med besparingspotential samt skillnaden med 

ändringsförslag enligt bilaga 7. Källa: egen tabell. 

Tabell 7. Medelvärden för system 901 med besparingspotential samt skillnaden 

med ändringsförslag enligt bilaga 8. Källa: egen tabell. 

 

Tabell 8: Energibesparingspotential för system 180 enligt bästa scenario med 

ändringsförslag. Källa egen tabell 

Tabell 9: Energibesparingspotential för system 180 + 901 med antaget medelflöde samt med 

ändringsförslag enligt bilaga 9. Källa egen tabell. 

Tabell 9: Effektiviseringspotentialer för framtagna åtgärder. Källa: egen tabell 

 

 

 

 

 

 

http://www.akerstedts.se/Userfiles/filer/Radialflakt_FAM.pdf
http://www.akerstedts.se/Userfiles/filer/Radialflakt_FAM.pdf
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13  Bilagor 

 

Bilaga 1: Tryckfallsbestämmelse i cylinderformad kanal 

 

 
Bilaga 1: Visar relation mellan lufthastighet[m/s], kanaldimension[mm] och tryckfall[Pa/m]. 
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Bilaga 2: Tryckfallsbestämmelse i 30˚, 45˚ och 90˚ böj 

 

Bilaga 2: Visar relation mellan hastighet[m/s], kanaldimension[mm] och önskad böj. 
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Bilaga 3: Tryckfallsbestämmelse i 30˚, 45˚ och 90˚ böj (större dimensions val) 

 

Bilaga 3: Visar relation mellan hastighet hastighet[m/s], kanaldimension[mm] och önskad 

böj (större dimensions möjligheter). 
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Bilaga 4: Tryckfall i T-kanal beroende på flödesväg, samt tryckfall vid ökning av 

kanaldimension 

   

 

Bilaga 4: Visar relation mellan hastighet[m/s] och tryckfall[Pa] vid T-kanalens aktuella 

strömningsmöjlighet, samt antal dimensionssteg av kanaländring [A]. 
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Bilaga 5: Tryckfallsberäkning på aspirationslinje 901 
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Bilaga 6: Tryckfallskalkyl på aspirationslinje 180 
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Bilaga 7: Ändringsförslag till aspirationslinje 180 
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Bilaga 8: Ändringsförslag till aspirationslinje 901 
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Bilaga 9: Optimeringsåtgärd 3 med tryckfallskalkyl 
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 Fortsättning bilaga 9 
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Bilaga 10: Aspirationslinje 180 
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Bilaga 11: Anslutning 1 på aspirationslinjen 901 

 

Bilaga 11: Anslutning 1 som förser kedjetrasport 136 A och 136 B med aspiration. 
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Bilaga 12: Anslutning 3 på aspirationslinjen 901 

 

Bilaga 12: Anslutning 3 som förser elevator 467 med aspiration. 
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Bilaga 13: Anslutning 4 på aspirationslinjen 901 

 

Bilaga 13: Anslutning 4 som förser kedjetransport 236 A och 236 B med aspiration. 
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Bilaga 14: Anslutning 5 på aspirationslinjen 901 

 

Bilaga 14: Anslutning 5 som förser elevator 3480 med aspiration. 
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Bilaga 15: Anslutning 6 på aspirationslinjen 901 

 

Bilaga 15: Anslutning 6 som förser elevator 267 med aspiration. 
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Bilaga 16: Anslutning 8 på aspirationslinjen 901 

 

Bilaga 16: Anslutning 8 som förser elevator 4455 med aspiration. 
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Bilaga 17: Anslutning 9 på aspirationslinjen 901 

 

Bilaga 17: Anslutning 9 som förser elevatorerna 207 och 567 med aspiration. 
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Bilaga 18: Anslutning 10 på aspirationslinjen 901 

 

Bilaga 18: Anslutning 10 som förser kedjetransport 3500, 810 och 131 med aspiration. 
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Bilaga 19: Anslutning 11 på aspirationslinjen 901 

 

Bilaga 19: Anslutning 11 som förser behållarna 1-24 med aspiration. 
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Bilaga 20: Anslutning 12 på aspirationslinjen 901 

 

Bilaga 20: Anslutning 12 som förser elevator 4441 med aspiration. 
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Handlingsplan för optimering av aspirationsanläggning på Viking 

Malt AB i Halmstad 

 

 

 

 

 

Handlingsplan utgör en del av i resultatet från examensarbetet 
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1 Syfte 

Handlingsplanen är ett hjälpmedel som sammanfattar konkreta förslag till ändringar av 

aspirationssystemet 180 och 901 som har framtagits i examensarbetet Optimering av 

aspirationsanläggning på Viking Malt AB. Syftet är att minska sin energianvändning med en 

handlingsplan som verktyg.  

 

2 Åtgärder 

Åtgärder som presenteras i arbetet vilar mot en teknisk beräkningsgrund där tre olika, helt 

oberoende av varandra, tagits som ändringsförslag och är uppbyggd av en komplex 

sammanställning av data. Ekonomiska värdet av de tre åtgärderna är svåra att uppskatta då 

vissa ändringar kan komma påverka produktens kvalité.  

180 & 901 

Tryckvakterna vid båda filtren är placerad dåligt. Flytta tryckvakterna efter filtren där ren luft 

råder och ta hänsyn till filtrens tryckfall vid eventuell programmering.  

 

2.1 Åtgärd 1 

 

Beskrivning: 

Linje 180 & 901: Enbart installation med spjäll och behålla nuvarande fläktar och filter. 

Effektiviseringen sker genom att spjäll installeras före alla objekt för att minimera 

tomgångskörning för att erhålla en energibesparing genom varvtalsreglering.  

Kostnad: 20 000 kr 

 

Minskad energi: 23,2 MWh/år med ändringsförslag. 

 

Besparing: 11 600 kr/år 

 

Återbetalningstid: 2 år 

 

2.2 Åtgärd 2 

 

 

Beskrivning:  

Linje 180: En bättre dimensionerad fläkt med spjällinstallation som är en mer kostsam 

investering, men ett stabilare aspirationssystem erhålls. Då en mindre fläkt inskaffas kan en 

mer plan systemkurva erhållas. Vilket innebär att fläkten inte tappar lika mycket i 

tryckstegring då den kan varvtalsreglers nedåt.  

Linje 901: Bedöms inte vara behov av fläktbyte.  
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Kostnad: 85 000 kr 

 

Minskad energi: 11,2 MWh/år med ”Best case scenario” 

 

Besparing: 5582 kr/år 

 

Återbetalningstid: 15 år 

 

2.3 Åtgärd 3 

 

Beskrivning: 

Linje 180 & 901: Sammansättning av linje 180 och 901 med nuvarande 30kW fläkt och ett 

nytt filter. En kostsam åtgärd då ett större filter måste införskaffas för att klara tryckfallet. Om 

denna kostsamma åtgärd skulle ske bör Viking Malt se över möjligheterna att göra en total 

ombyggnation på båda linjerna 180 och 901.   

 

Kostnad: 100 000 kr 

 

Minskad energi: 0,96 MWh/år med ett antagande av medelflöde.  

 

Besparing: 4809 kr/år 

 

Återbetalningstid: 21 år 

 

 

2.5 Uppföljning 
 

Säkerställ att systemändringar hålls uppdaterade i ett smart datorsystem. På så vis kan flera få 

fram behövlig information som underlättar i arbetet på anläggningen. 

 

  

 


