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Sammanfattning  

Denna rapport visar på energismarta lösningar i hantering av varma och kalla processvätskor 

på Indexator Rotator Systems AB. Detta har uppnåtts genom att ta fram olika förslag på 

energiåtervinning som jämförs med hjälp av beräkningar av nuläget och besparingen fem år 

framåt i tiden då Indexator har som mål att fördubbla sin produktion.  

Indexator Rotator Systems AB grundades år 1973 i Vindeln där de fortfarande har sitt 

huvudsäte. Företaget tillverkar hydrauliska rotatorer som används inom stora områden över 

hela världen i till exempel skogsbruk, materialhantering och styckegodshantering.  

Indexators miljöpolicy är en viktig del av företagets vardag. Det gynnar inte minst närområdet, 

då det under produktionen av rotatorer används olika sorters miljöfarliga processvätskor som 

skall behandlas med hänsyn till miljön. En installation av en indunstare skulle innebära en 

mindre volym av miljöfarligt avfall och därmed stora besparingar inom transporter och 

arbetskraft hos Indexator Rotator Systems AB. På detta sätt främjas miljö och företag.  

Teorin som används i denna rapport är till stor del baserad på kursmaterial och energitekniska 

tillämpningar som har varit en del av utbildningen för högskoleingenjörer inom energiteknik på 

Umeå Universitet.  

Flera olika tekniska lösningar och placeringar har utretts och det mest lönsamma alternativet 

har fastställts vara i Indexator Rotator Systems AB lagerhall. Resultatet innebär en minskning 

av miljöfarliga processvätskor med 95 % och en arbetskraftbesparing med 70 %. 

Återbetalningstiden har beräknats till 1,5 till 2 år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

  

Abstract 

This report will show the energy-smart solutions for hot and cold process fluids at Indexator 

Rotator Systems. This has been achieved by developing a number of suggestions on energy 

recovery as compared with the calculations of the current situation and the reductions five years 

ahead when Indexator Rotator Systems aims to double its production.  

Indexator Rotator Systems AB was founded in 1973 in Vindeln where they still have their 

eadquarters. The company manufactures hydraulic rotators used in large areas in the world in 

areas such as forestry, material handling and cargo handling. 

Indexator environmental policy is an important part of everyday business. This benefits the 

immediate area close to the factory, because different in the production of quality rotators 

produces different kinds of environmentally hazardous process fluids are used which shall be 

treated respectfully. An installation of an evaporator would mean a smaller volume of hazardous 

waste and the profit would be savings in transportation and less manpower for Indexator Rotator 

Systems AB. This will reduce the effect on the environment and improve the business. 

The theory used in this report are largely based on the course material and energy technology 

applications that have been part of the bachelor education in energy technology at Umeå 

University. 

Several different technical solutions and investments have been investigated and the most 

profitable option has been determined to be in Indexator Rotator Systems AB warehouse. The 

result is a reduction of hazardous process fluids with 95 % and a saving of labor by 70 %. The 

payback period is calculated at 1.5 to 2 years. 
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1. Inledning  

I detta examensarbete inom Högskoleingenjörsutbildningen i energiteknik vid Umeå 

Universitet, undersöks möjligheterna till en ekonomisk vinst genom att installera en indunstare 

med tillhörande komponenter på ett så energieffektivt sätt som möjligt i tillverkningsprocessen 

av rotatorer vid Indexator Rotator Systems AB, Vindeln. I arbetet ingår att se över hanteringen 

av de processvätskor som skall återvinnas i indunstaren, analysera värmeåtervinning, 

dimensionera rörsystem och utföra värmebehovsberäkningar. I denna inledande del av 

rapporten finns en redogörelse satt i ett historiskt perspektiv, bakgrund till rapporten och dess 

syfte.   

1.1 Historia 
Allt eftersom vi blir fler människor på jorden ökar utsläppen av växthusgaser och 

naturresurserna utarmas successivt, på grund av att vi måste tillverka produkter i allt större skala 

för en ökande population. Därför måste vi effektivisera våra produktionsenheter så att vi kan få 

maximalt utbyte av tillförd energi. Det innebär att vi måste öka verkningsgraden på all 

produktion. När energiinköpen minskar sänks därmed kostnaderna vilket bidrar till en starkare 

konkurrenskraft hos företaget. Minskningen av energibehovet innebär att någon form av 

energieffektivisering har gjorts, vilket i sin tur alltid innebär en viss investering. Denna 

investeringskostnad ska vara amorterbar inom rimlig tid, för att ett företag ska kunna balansera 

framtida intäkter och utgifter. Lägre miljöpåverkan är ofta en extra bonus som fås på köpet vid 

en effektivare resursanvändning. Det skall betänkas att användningen av mindre energi inte är 

den enda besparingen, hela processen i anläggningen påverkas. Om till exempel en ny 

vattenpump och tillhörande avloppsrör köps in och installeras, vinner man i första hand på lägre 

energikostnad på grund av högre verkningsgrad, mindre tryckförluster i nya systemet och 

inbesparad arbetstid. Det går helt enkelt lättare att pumpa från A till B. Om systemet även 

automatiseras och ingen person behövs för bemanning av detta moment i produktionen sparas 

det ytterligare in en kostnad i form av arbetskraft. Att energianvändningen fram tills idag har 

bidragit till ökade miljöproblem har blivit ett allt större faktum. Med hjälp av ny teknik blir 

processerna effektivare och företag får viljan att investera med mindre miljöpåverkan som följd. 

Allt eftersom kostnaderna för energi och tjänster blir dyrare lönar det sig att effektivisera med 

allt dyrare tekniska lösningar. Effektiv energianvändning ingår numera i den nya 

miljölagstiftningen kallad miljöbalken. Mindre påverkan på miljön i olika former bidrar också 

positivt till ett företags image. Effektiv energianvändning är även en viktig del i olika 

miljöledningssystem som företag tar till sig och lever efter, exempelvis EMAS och ISO 14001. 

EMAS är baserat på ISO 14001 och väljs av företag som vill förbättra sin miljöprestanda 

samtidigt som de visar det utåt. Genom att publicera en godkänd miljöredovisning varje år ökar 

förtroendet för företaget.  

1.2 Bakgrund  
Indexator Rotator Systems AB har för tillfället tillgång till en indunstare som teoretiskt skulle 

kunna reducera volymen av miljöfarliga processvätskor till fem procent av den ursprungliga 

volymen enligt en rapport från företaget H2O, se Bilaga 9 [1]. Indunstaren har varit installerad 

på Rototilt vid ett tidigare tillfälle, men på grund av platsbrist och dålig samfunktion med bland 

annat påfyllning, tömning och driftproblem har den plockats ner. Efter delning av företaget 

Indexator AB till Indexator Rototilt Systems AB och Indexator Rotator Systems AB i maj 2012 

fick Rotator Systems AB ta över indunstaren eftersom det rådde platsbrist på Rototilt Systems 
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AB. En nyinstallation skall därför planeras noggrant. På grund av platsbrist har Indexator 

Rotator Systems AB lagt fram exempel på tre möjliga placeringar i anläggningen som visas 

som bokstäver F, G och H, se figur 1 nedan. I detta arbete ska därför för- och nackdelar tas fram 

för varje placering och den mest lämpade kommer att rekommenderas. För att underlätta 

samspelet mellan mina rekommendationer och arbetsuppgifterna hos Indexator, måste stor 

hänsyn tas till installationernas placeringar. De tre olika placeringarna kommer att innebära 

olika påverkan på kringliggande arbetsmiljö och driftbehov, som analyseras utifrån arbetskraft, 

värmeåtervinning och värmebehov. Därför skall dessa delars alla negativa och positiva aspekter 

dokumenteras och sammanfattas i resultatdelen av rapporten. Installationen skall vara 

ekonomiskt hållbar och ha en relativt kort avbetalningstid.  Även miljöaspekten spelar en viktig 

roll då företaget hanterar en större mängd miljöfarligt avfall som hämtas med lastbil och körs 

till Luleå via Dåvamyrans mellanlager för miljöfarligt avfall i Umeå. Sammanlagda avståndet 

är 647 km för att hantera en volym på maximalt 30 m3 i nuläget. Sluthanteringen består i detta 

fall av en indunstare som står i Luleå.  

Processvätskorna på Indexator Rotator Systems AB har olika sammansättningar med olika 

tillsatser som blandas ut med kranvatten. Även om det tillsätts olika medel blir vattenhalten 

aldrig lägre än 92 % [2]. De olika processvätskorna innehåller bland annat skärvätska, 

rostskyddsmedel, deemulgeringsmedel, avfettningsmedel och avfettningsförstärkare. 

Processvätskorna står för över 96 % av alla vätskor som hanteras i anläggningen och samtliga 

kan köras i den tillgängliga indunstaren. Den totala vätskemängden uppgick till 250 m3 under 

år 2013. 

Sedan 2013 tillämpas sluten vätskehantering och därför måste alla rest-och spillvätskor ner till 

en så kallad bufferttank i källarvåningen av byggnaden, se position E i figur 1. Bufferttanken 

rymmer upp till 30 m³ och töms vid behov av en sugbil av Aktör 1. De miljöfarliga 

processvätskorna kommer ifrån bearbetningsmaskiner, slipar, tvättar, måleriet och 

uppfångningsgropar. Groparna är till för att samla in eventuella spillvätskor ifrån maskinerna 

och därmed förhindra okontrollerade utsläpp. De töms vid behov med en membranpump. Av 

alla maskiner på Indexator Rotator Systems AB är det tvättarna och måleriet som bidrar med 

mest vätskor. Därför skall dessa ses över och om möjligt uppgraderas med slutna system för 

processvätskehantering fram till bufferttanken.  

Måleriet ligger i ett intilliggande rum till bufferttanken och töms med radialpump. 

Viverkstvätten C, se figur 1, töms med hjälp av integrerad radialpump och en IBC-behållare, 

vilket är en certifierad behållare som ska besiktigas var femte år och klara av att lagra 

miljöfarliga vätskor under en längre tid utan att ta skada. Behållarens volym är 1000 liter och 

transporteras med truck. Tvätt D, se figur 1, töms med hjälp av en membranpump på släp till 

IBC-behållare. När vätskorna byts ut i någon av de andra maskinerna i anläggningen, 

exempelvis bearbetnings och slipmaskiner, används en membranpump på släp och en 1000 liter 

IBC-behållare som fraktas med hjälp av truck inom anläggningen. Processvätskan pumpas in i 

tanken och körs bort med trucken till ett lock ovanför bufferttanken, se E figur 1, där den töms. 

Samma förfarande används hos spolhallen se A figur 1 och FMS tanken se B figur 1.  

Indunstaren som behandlas i denna rapport är en VACUDEST 75 CC och tillverkas av tyska 

företaget H20. VACUDEST 75 lämpar sig för mindre industrier och har en årskapacitet på upp 

till 375 m3. Energibehovet ligger på 60 kWh per kubikmeter processvätska som indunstaren 

matar in. Det finns även större varianter som klarar en årskapacitet på upp till 17500 m3. 
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VACUDESTEN 75 kommer att klara av processvattenhanteringen på Indexator Rotator 

Systems AB de närmaste fem år framåt eftersom den nuvarande produktionen av miljöfarliga 

vätskor ligger på 245 m3 och förväntas stiga med maximalt 40 procent de närmaste 5 åren till 

343 m3.  

 

Figur 1. Fabrikskarta av Indexator Rotator Systems AB 
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1.3 Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att utreda de energitekniska, miljömässiga och ekonomiska 

förutsättningarna med att installera en indunstare hos Indexator Rotator Systems AB. 

Uppdraget skall lyfta fram eventuella ekonomiska och miljömässiga aspekter. Indunstaren skall 

integreras så att hanteringen av processvätskorna blir säkrare, enklare och effektivare. 

Installationen skall anpassas till nuvarande produktion för maximal vinst och minimal påverkan 

på arbetet runt omkring. Den energi- och miljörelaterade vinsten i form av reducerade utsläpp 

från transporter och lägre uppvärmningsbehov av anläggningen skall också tas fram. 

Uppvärmningen skall minskas genom att välja en potentiell värmeväxlare som kan ta vara på 

den outnyttjade spillvärmen ifrån processvätskorna. Målet är att få en så effektiv drift och 

installation som möjligt, med hänsyn till att installationskostnader skall uppvägas av vinsten. 

Eftersom det bara finns tre placeringsalternativ på grund av platsbrist, se figur 1, F, G och H, 

skall alternativen jämföras och den mest lämpade presenteras. Installationen skall gynna 

företaget ekonomiskt och framförallt leda till mindre miljöpåverkan.  

 

1.4 Precisering av frågeställningen 
I arbetet ingår att beräkna lönsamheten av en indunstare på Indexator Rotator Systems AB i 

nuläget samt fem år framåt och bestämma den bäst passande placering av de tre möjliga 

alternativen. Dessutom ska alla pump-och rörsystem, som relaterar till indunstaren, 

dimensioneras och kostnadsberäknas. Värmeåtervinningen från de processvätskor som pumpas 

till bufferttanken skall tas med i beräkningarna och presenteras i alternativen. Eventuella 

förbättringar kring processvätskor som bidrar positivt till företagets energiförbrukning skall 

redovisas. 
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2. Metod  

För bestämning av optimal placering av indunstaren måste alla kostnader som kan uppstå 

analyseras, såsom dimensionering av rörsystem, tillhörande pumpar, värmeåtervinning av 

spillvärme och utbyggnad av lagringsutrymmen. För att få en bättre överblick delas arbetet in i 

olika moment där placeringarna visas i figur 1. Lönsamheten av indunstaren kommer att räknas 

in i alternativen. 

Nedan förtydligas begränsningarna i detta arbete. Alla väsentliga delar av det nya 

processvätskesystemet som påverkar effektiviteten tas med och optimeras oberoende av 

varandra. I resultatdelen summeras de olika alternativen, med avseende på de energitekniska, 

miljömässiga och ekonomiska förutsättningarna. På detta sätt kan företaget välja vad de tänker 

effektivisera. Samtidigt går det att dela upp investeringen och installationsfaser i olika moment.  

Alla delar förklaras mer utförligt i teoridelen av rapporten. 

 

1. Utbyggnad av bufferttank 

En större bufferttank utreds för att minska antalet transporter till och från Indexator. Där 

ingår följande punkter. 

 förändringar  

 lönsamhet 

 

2. Dimensionering av rörsystem  

Ett nytt rörsystem dimensioneras för att få en effektivare vätskehantering. I analysen 

ingår nedanstående punkter som tas upp i rapportens teori.  

 

 tryckförluster 

 pumpbestämning 

 värmeåtervinning processvätskor 

 beräkning av luftvärmare 

 lönsamhet 

 

3. Garagealternativet (H)  

Placeringen är en av de tre givna alternativa placeringarna av indunstaren. Där ingår 

följande punkter. 

 

 rördragningar 

 effektvärmebehov garaget 

 lönsamhet 
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4. Lageralternativet (G) 

Placeringen är en av de tre givna alternativa placeringarna av indunstaren. Där följande 

punkter ingår. 

 

 rördragningar 

 värmeåtervinning 

 lönsamhet 

 

5. Produktion (F) 

Placeringen är en av de tre givna alternativa placeringarna av indunstaren. Där ingår 

följande punkter. 

 

 rördragningar 

 värmeåtervinning 

 lönsamhet 

 

6. Återvinning destillerat vatten 

Om indunstaren installeras så kommer en stor volym av destillerat vatten att bli 

tillgänglig. Följande punkter ingår. 

 

 Sanering av dieseltank 

 lönsamhet 

 

 

2.1 Arbetsmetod  
Initialt gjordes en nulägesanalys av företaget kopplat till hur mycket miljöfarliga vätskor de 

producerar och hur dessa distribueras, samt kostnaden kring hantering av processvätskorna i 

arbetstid och miljöpåverkan. Arbetstiden fick jag genom intervju av de anställda som jobbar 

med vätskorna vid sina specifika maskiner. Med hjälp av denna information fastställdes de 

svaga länkarna för att lättare ta fram eventuella lösningar. Faktainsamling kring indunstaren var 

viktig för att se hur den fungerar i praktiken och vad som är oumbärligt för indunstarens 

maximala effektivitet. Det gjordes både genom litteraturstudier men framför allt genom att 

intervjua driftpersonalen på Indexator Rototilt Systems AB, systerföretaget till Indexator 

Rotator Systems AB och själva Indexator Rotator Systems AB. Även H2O kontaktades om den 

mer specifika funktionen och behovet av kemikalier till VACUDEST 75.  

Sedan studerades olika beräkningsmetoder med tillhörande datablad, för att kunna beräkna 

effektbehov i garaget H se figur 1, värmeåtervinningen ifrån det varma processvattnet, 

värmeåtervinning ifrån indunstaren och dimensionering av rör/pumpsystem. 
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3. Teori  

Teorin och de beräkningsmetoder denna rapport bygger på baseras till stor del på den 

kurslitteratur som har varit en del av utbildningen inom Högskoleingenjörsprogrammet i 

energiteknik vid Umeå universitet, samt på faktainsamling på Indexator Rotator Systems AB.  

I detta kapitel beskrivs de delar som kommer att påverka processvätskehanteringen. I detta ingår 

alla komponenter och delar som kan komma till användning för att optimeringen av 

processvätskorna och indunstaren skall bli så optimal som möjlig. En dieseltank som förut har 

använts för lagring av eldningsolja kan återvinnas och nyttjas till hanteringen av Indunstarens 

destillat om den saneras och anpassas till sina nya arbetsuppgifter. 

Avslutningsvis beskrivs alla samband och begrepp som har använts för att beräkna resultaten.     

 

3.1 Indunstaren 
Indunstaren VACUDEST fungerar som ett stort självmatande automatisk kokkärl som arbetar 

vid undertryck och två olika kemikalier i form av skumdämpare som håller skumningen på 

lagom nivå samt en rengörare. Indunstaren pumpar in processvätska i sin huvudtank på 40 liter 

där vätskan förs in i mindre rör där den utsätts för lätt undertryck som får vattnet att förångas 

vid 85oC. Temperaturen är tillräcklig för att separera den från föroreningarna och framställa 

destillerat vatten. Ångan trycksätts därefter av en kompressor och når en temperatur på 120oC 

för att sedan kondenseras när den avger sin värmeenergi till processvattnet. På detta sätt behövs 

inte någon extra tillförsel av förångningsenergi. Destillatet (destillerat vatten) och koncentratet 

(föroreningarna) lämnar indunstaren vid 50oC respektive 85oC. Den inkommande 

processvätskans temperatur skall helst inte överstiga 30oC för att kunna kondensera den 120oC 

varma vattenångan som kommer att bildas. Destillatet kommer ut så fort det har kondenserat 

och rinner ut i lämplig tank. Koncentratet däremot pumpas ut när destilleringen är klar. Därefter 

tas det in ny processvätska och proceduren körs igen. Produkterna ifrån indunstaren blir 

destillerat vatten och ett koncentrat av vatten och resterande vätskor. Sammansättningen för 

koncentratet är i dagsläget på 50/50 vatten/föroreningar. Vattnet kan återanvändas i nya 

blandningar till nya processvätskor eller släpps ut i avloppen efter avkylning till maximalt 45oC. 

Koncentratet leds till befintlig tank och hämtas med lastbil för hantering av miljöfarligt avfall. 

Hela processen sker helt automatiskt med nästintill inget underhåll så länge man har ett slutet 

pump-och rörsystem som förser den med ny vätska samt att produkterna har avrinningstankar 

som klarar mängden och innehållet i vätskorna. Underhållet av maskinen består bara av att fylla 

på med skumdämpare och rengörare. Resten skall VACUDEST klara på egen hand, inklusive 

sin egen rengöring. Det gör maskinen ekonomisk då den knappt behöver personal. Tillsynen 

kan förenklas med ett bifogat driftprogram som kopplas till mobil eller dator och som larmar 

när någonting är fel. Detta gör att maskinen skulle kunna köras på irreguljära tider då ingen 

behöver vara i direkta närheten, på så sätt kan man få snabb och klar information om någonting 

skulle vara fel. Enligt tillverkaren skall indunstaren klara en verkningsgrad på 95 %, ett 

förhållande mellan destillat och koncentrat på 19/1 [1].  

3.2 Garaget 
Garaget vid placering H se figur 1 skall analyseras. Lokalen nyttjas som maskinhall. Den 

tillgängliga värmekällan i garaget utgörs av två stycken värmefläktar, vardera på nio kilowatt 
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och som sitter på tre meters höjd.  Mekanisk ventilation saknas. Måtten på garaget är 

18,5x8,3x5. (Längd x bredd x höjd). Väggarna består av en 1 cm tjock gipsskiva, 17 cm 

mineralullsisolering och 1 cm träfasad. Nästan hela väggen som pekar mot huvudbyggnaden 

utgörs av tre stycken isolerade plåtvikportar. Taket består av lättisolerad plåt och golvet är gjutet 

av betong för att klara tunga maskiner. 

3.3 Bufferttanken 
All vätska på Indexator Rotator Systems AB har sin slutdestination i den så kallade 

bufferttanken, förutom några enstaka vätskor som förblir i sina IBC-behållare och hämtas så 

småningom av Aktör 1. Bufferttanken ligger på källarvåningen, se E figur 1. Vätskorna pumpas 

direkt in i tanken eller fraktas dit med truck och IBC-behållare, som sedan töms i tanken via ett 

lock strax ovanför markplanet. Tanken består av två huvuddelar. En mindre tank som består av 

fem kamrar och som förr nyttjades för att sedimentera/avskilja tunga beståndsdelar i vätskorna. 

Efter att vätskorna passerat igenom sedimenteringen rinner de över till huvudtanken som 

rymmer upp till 20,4 m3. Femkammartanken har väggar som avgränsar de olika 

avskiljningsstegen från varandra och har därför en reducerad volym från max 10,8 m3 till ca 9 

m3. Idag används inte femkammarstanken längre utan all vätska tas direkt till den större 

huvudtanken. Femkammarstanken kommer att ingå i ombyggnationen så att den på nytt kan 

nyttjas som ny huvudtank. När tanken börjar bli full kontaktas aktör 1 som hämtar alla 

miljöfarliga vätskor från Indexator Rotator Systems AB. En sugbil kallas till plats som pumpar 

upp blandningen genom ett anslutet rör som går ifrån huvudtanken till ett uttag väst på 

byggnaden, se e figur 1. 

Höjden till taket är 1,13 meter ifrån toppkanten av tanken. Avståndet till väggen varierar 

beroende på vilken sida det är. Ena långsidan och kortsidorna har ett avstånd på 0,58 meter 

samtidigt som den motsatta långsidan är hela 1,27 meter ifrån väggen. Det innebär att 

bufferttanken kan byggas ut, för att få en större kapacitet.  

3.4 Processvätskors ursprung  
En stor del av processvätskorna kommer ifrån rep-tvätten och viverkstvätten. För enkelhetens 

skull förses de med bokstavsbeteckning som anger deras position i figur 1. Rep-tvätt betecknas 

D och viverktvätten C. De saknar slutet rörsystem till bufferttanken och töms vid behov av en 

redan integrerad radialpump vid tvätt C respektive mobil-membranpump på tvätt D. Det är 

tidskrävande att köra fram en IBC-behållare med truck, fylla den, transportera bort vätskan till 

position E, tömma ner vätskan i tanken och därefter ställa tillbaka alla apparater på sin plats. 

Samma sak gäller för de två uppfångningsgroparna som ligger i spolhall A och en liten 

bufferttank B se Figur 1. Där är det bara några få tömningar per år, men ett rörsystem skulle 

ändå minska arbetsinsatsen avsevärt. Tvätt C rymmer tre tankar, en på 900 och två på 700 liter. 

Tvätt D rymmer två 500 liters tankar. Spolhall A rymmer 1300 liter, samma som bufferttank B.   

Tiden det tar att tömma tvätt C är 25 minuter per tank, tvätt D tar 30 minuter, A och B tanken 

tar båda 45 minuter.  Måleriet ligger i direkt anslutning till bufferttanken och tar upp till en 

timme för att tömma. Den långa tiden beror på för dålig filtrering av stora partiklar från 

lackeringen. En bättre filtreringsanordning rekommenderas tillsammans med den bäst lämpade 

placeringen, som framkommer i slutet av rapporten. Sammanlagt är det 139 timmar av 

pumpning/år och en vätskeökning på upp till 40 procent förväntas inträffa om fem år då 

Indexator Rotator Systems AB planerar att fördubbla sin produktionsvolym.  
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3.4.1 Typer av processvätskor 
De processvätskor som kan processas med indunstaren kommer ifrån måleriet, tvättarna, 

trumlingsvattnet och uppfångningsgroparna för spillvätska. Alla vätskor står för sammanlagt 

96 % av anläggningens totala processvätskor. Vätskorna har en vattenhalt från mellan 92-99 %. 

Trumlingsvattnet är den enda av vätskorna som skapade problem vid den första installationen, 

på grund av de finkorniga partiklarna som försämrade indunstarens egenskaper. 2013 

hanterades 315 m3 processvätskor av aktör 1 [3].  

 

3.4.2 Distribueringen av vätskan  
Vätskorna hämtas vid behov av Aktör 1 med lastbil, som har en kapacitet på 33 m3 med släp. 

Utan släp ligger kapaciteten på upp till 13 m3. Lastbilen åker sedan till Dåvamyran i Umeå där 

avfallet mellanlagras för att sedan transporteras vidare till Luleå, där Aktör 1 har en större 

anläggning med en indunstare. Transportsträckan bli då sammanlagt 647 km för att hantera en 

vätskemängd på maximalt 33 m3. Med 315 m3 processvätskor blir det minst 10 körningar. 

Kostnaden för att hantera vätskan ligger sammanlagt på 1,6 kr/l processvätska och då har alla 

vätskor blandats i bufferttanken. I kostnaden ingår framkörning, milersättning, pumpning mm. 

Om en indunstare installeras skulle det innebära att Aktör 1 höjer priset till 5,6 kr/l för 

koncentratet som kommer ifrån indunstaren [3]. Trumlingsvattnet som i nuläget anses sänka 

effektiviteten på indunstaren skall då hämtas separat, samtidigt som indunstaren kör resterande 

vätskorna. Priset för trumlingsvattnet uppgår enligt Aktör 1 då till 4,08 kr/l. Idag är Aktör 1 

Indexators processvattenhanterare enligt avtal [3].  

På grund av att kostnaderna stiger så extremt har ytterligare en aktör kontaktats, för att kunna 

avgöra om vad som blir mest lönsam. Aktör 2 vill ha 1,07kr/l för obehandlat processvätska, det 

vill säga att alla vätskor fortfarande är blandade i bufferttanken. Koncentratet kostar 1,75 kr/l 

och trumlingsvattnet 1,64kr/l, båda separerade ifrån varandra [3].  

 

3.5 Pumpar nuläge 
Viverktvätten C se figur 1 töms med integrerad radialpump av märket SEF 55 M4 data se Bilaga 

6 [4]. Alla andra vätskor töms vid behov med en mobil membranpump för data se Bilaga 7 [5]. 

Membranpumpen fungerar med hjälp av tryckluft, är självsugande på upp till 4,2 meter och 

klarar en maximal partikeldiameter på 6,4 mm. Dessa egenskaper gör den oumbärlig vid 

pumpning av tröga och grovt nedsmutsade vätskor. 

 

3.6 Gammal dieseltank 
I källaren bredvid bufferttanken finns en gammal inbyggd dieseltank med en volym på 20 m3. 

Den användes tidigare för lagring av eldningsolja för värmeproduktion i den egna oljepannan. 

Nu har Indexator Rotator Systems AB installerat fjärrvärme och dieseltanken är inte i bruk 

längre, den kan eventuellt användas för lagring av destillatet ifrån indunstaren.   



  

10 

 

3.7 Förklaring kring formler och begrepp 
I detta kapitel ges en teoretisk bakgrund av alla energitekniska samband och begrepp som 

används i detta arbete.     

3.7.1 Dimensionering av rör och cirkulationspump 

När en vätska, i detta fall varmt vatten, pumpas genom ett rör uppstår förluster i form av inre 

friktion i vattnet, mot rörväggen och på grund av virvelbildning vid komponentmotstånd som 

till exempel vid böjar, ventiler etc. Vattnet ses även som en inkompressibel vätska. 

Inkompressibel innebär att fluider har så små densitetsvariationer att de kan försummas, vilket 

innebär att densiteten är konstant [6].  

Flödeshastigheten skall vara relativ hög så att pumptiden minimeras hos Indexator men med 

ökad hastighet ökar tryckförlusterna i ledningarna och därmed även pumparbetet. Därför ska 

hastigheten i detta system inte överstiga 0,7 m/s.  

Med hjälp av Reynolds tal som är en dimensionslös storhet, avgörs utseendet på fluidens 

rörelsemönster. 

Då Reynolds tal är större än 2300 är strömmingen turbulent, det vill säga virvlande. Ju högre 

hastighet desto större risk för turbulent strömning, som i sin tur ger högre tryckförluster i 

systemet. Om Reynolds tal är lägre innebär det att strömningen är laminär. Vätskan rör sig i 

skikt i olika hastigheter som inte blandar sig se Figur 2 nedan. Laminär strömning ger mindre 

tryckfall, men pumptiden blir längre på grund av den lägre hastigheten [6].   

 

 

Figur 2, laminär och turbulent strömning [7]. 

 

Med hjälp av Reynolds tal och den relativa skrovligheten, som avläses i diagram för det aktuella 

röret kan friktionskoefficienten bestämmas i Colebrook´s diagram se Bilaga 1. Det görs genom 

att Reynolds tal beräknas och råheten avläses för aktuella röret. När båda har bestämts ritas de 

in i Colebrook´s diagram och där de skär varandra avläses friktionskoefficienten. 

Friktionskoefficienten används sedan till att bestämma tryckförluster i rak-rör [6].  
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Reynolds tal:   

 

𝑅𝑒 =
𝑣 𝑑

𝓋
      (1) 

 

v = hastighet (m/s) 

d = innerdiameter (m)  

𝓋 = kinematisk viskositet (m2/s) 

 

𝓋 =
µ

𝜌
       (2) 

 

µ = dynamisk viskositet (Pa s) 

ρ = densitet (kg/m3) 

 

Relativa skrovligheten ԑ är en dimensionslös parameter som används i samband med 

bestämning av turbulenta respektive laminära strömningar.  

 

ԑ =  
𝑘𝑒 

𝑑
      (3) 

ke = ekvivalenta sandråhet (m) 

d = innerdiameter (m)  

 

Ekvivalenta sandråheten är ett mått på rörets invändiga ojämnheter och beror på rörmaterial, 

slitage och ålder, och finns tabellerad för många olika rörmaterial, se Tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. Exempel på ungefärlig skrovlighet för  

olika rör [8] 

 

 

 

3.7.1.1 Beräkning av tryckfall 

Tryckfallsberäkning i rör och komponenter görs för att bestämma pumpstorlek och inställningar 

av ventiler. Därför adderas tryckförluster så att pumpen varken blir över- eller 

underdimensionerad.  

 

∆ptot = Ʃ∆pf + Ʃ∆pe + Ʃ∆pa     (4) 

 

Friktionsförluster i raka rör med längden l, Δpf, beräknas enligt sambandet    

∆pf = 
λ 𝑙

𝑑

𝜌 𝑣2

2
      (5) 

 

 

d = rörets innerdiameter (m) 

ρ = vattnets densitet (kg/m) 

v = vattnets strömningshastighet (m/s) 
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λ = friktionskoefficient  

 

Förluster i engångsmotstånd, Δpe, beräknas enligt sambandet  

∆pe = z
𝜌 𝑣2

2
      (6) 

 

z = motståndstal  

ρ = vattnets densitet (kg/m) 

v = vattnets strömningshastighet (m/s) 

 

Storheten z kallas motståndstal, tryckfallskoefficient eller stöttal. Där rör ändrar dimensioner 

ändras det dynamiska trycket och det bildas virvlar. Olika komponenter ger olika tryckfall och 

har sitt specifika motståndstal som bestämts av tillverkarna. De kan också avläsas som 

ungefärliga värden i tabell ifall värden måste uppskattas se bilaga 2. 

 

Tryckfall i komponenter, Δpa, ges av produktdata från producenten eller avläses från bilaga 2. 

 

3.7.1.2 Dimensionering av cirkulationspump 

Sammanlagda tryckfallet ∆p𝑡𝑜𝑡 och totala flödet dimensionerar en pump för den beräknade 

rörsträckan. Om strömningen kan betraktas turbulent gäller följande. 

 

∆p𝑡𝑜𝑡 =   𝑘 𝑞2     (7) 

k = kurvkonstanten 

q = flöde (m3/s) 

Med hjälp av tryckfallet ∆p𝑡𝑜𝑡  och systemets uppfordringshöjd Hstat erhålls Hsystem. Hstat är 

höjdskillnaden från pumpens läge till den högsta punkten i systemet. Hsystem är den 

sammanlagda tryckhöjden. Det vill säga alla tryckförluster summerade med Hstat. 

 

𝐻𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 = 𝐻𝑠𝑡𝑎𝑡 +  ∆p𝑡𝑜𝑡     (8) 

 

När det totala tryckfallet har beräknats går man in i pumpkurvan för den specifika pumpen och 

drar ett vertikalt streck ifrån värdet av Hsystem i x-axeln där den skär Hpump kurvan. 

Skärningspunkten anger lägsta tillåtna tryckpådrag som pumpen måste klara av, för att kunna 

leverera det önskade flödet.  
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I Skärningspunkten är Hsystem lika med Hpump. Det vill säga att lutningen, kurvkonstanten k, kan 

beräknas med hjälp av att Hsystem sätts lika med Hpump. Flödet är definierad efter behovet i 

anläggningen. Redovisas i figur 3 nedan, ett förenklat exempel på hur man bestämmer Hsystem. 

Hpump, pumpkurvan, ges av tillverkaren för en specifik pump. Hsystem är tryckförlusterna pumpen 

måste klara för att kunna fungera. Hsystem bestäms för att kunna avgöra pumpens olika driftlägen 

den kan arbeta vid, i ett specifikt system [9].  

 

𝐻𝑝𝑢𝑚𝑝 =  𝐻𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚      (9) 

𝐻𝑝𝑢𝑚𝑝 = 𝐻𝑠𝑡𝑎𝑡 +  ∆p𝑡𝑜𝑡     (10) 

𝐻𝑝𝑢𝑚𝑝 =  𝐻𝑠𝑡𝑠𝑡 + 𝑘 𝑞𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡
2    (11) 

 

 

Figur 3. Exempel på pump-och systemkurva för en specifik pump.  

H = uppfordringshöjden (m Vp), Q = flöde (m3/s) [8] 
 

 

3.7.2 Dimensionerande av värmeeffektbehov 

För att kunna bestämma en byggnads värmeeffektbehov utgår man från en trolig lägsta 

utetemperatur som kallas dimensionerande vinter-utetemperatur, DVUT. Det är inte den 

absolut lägsta temperaturen utan en medeltemperatur under minst ett dygn. Den 

dimensionerande vinter-utetemperaturen DVUT i °C ges av SMHI se bilaga 3 och är beroende 

utav tidskonstanten och byggnadens placering i landet.  

Byggnadens tidskonstant är ett mått på husets värmetröghet. Den beror på densiteten av 

byggnadens olika byggmaterial, materialens specifika värmekapaciteter och deras förmåga att 

laddas upp och lagra värme. Kort tidskonstant innebär att byggnaden påverkas snabbt av 

temperaturförändringar. En längre tidkonstant innebär att huset påverkas långsammare och att 

det behövs en längre kylperiod för att den skall bli lika påverkad som med en kort tidskonstant. 

Den korrekta tidskonstanten fås enbart om konstruktionsskikten innanför isoleringen ingår i 

beräkningen och inte mer än 10 cm räknat inifrån den varma sidan i [6].  
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𝜏 =
Ʃ𝑚 𝑐

𝑄𝑡𝑜𝑡 
      (12) 

 

m = massa för respektive konstruktionsskikt (kg) 

c = specifik värmekapacitet för respektive skikt (J/kg K) 

Qtot = byggnadens specifika värmeeffektförlust (W/K) 

 

𝑄𝑡𝑜𝑡 =  𝑄𝑡 + 𝑄𝑣 (1 − η) + Q𝑜𝑣     (13) 

 

Qt = transmissionsförluster (W/K) 

η = värmeåtervinnarens verkningsgrad 

 

𝑄𝑡 = Ʃ(U𝑖 A𝑖) +  Ʃ(Ψ𝑘 l𝑘) + Ʃ𝑋𝑗    (14) 

 

Ui = värmegenomgångstal för en byggnadsdel (W/m2 K) 

Ai = byggnadsdelens invändiga area (m2) 

Ψk = värmegenomgångstal för linjär köldbrygga (W/m K) 

lk = linjära köldbryggans längd (m) 

Xj = värmegenomgångstal för punktformig köldbrygga (W/K) 

 

Qv = ventilationens specifika värmeförlustfaktor (W/K) 

 

𝑄𝑣 =  ρ cp q𝑣     (15) 

 

ρ = luftens densitet, 1,2 kg/m3 

cp = luftens specifika värmekapacitet, 1000 J/kg K 

qv = styrt ventilationsflöde (m3/s) 

 

Qov = Specifik läckageförlust (W/K)  

 

𝑄𝑜𝑣 =  ρ 𝑐𝑝 q𝑜𝑣      (16) 
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ρ = luftens densitet, 1,2 kg/m3 

cp = luftens specifika värmekapacitet, 1000 J/kg K 

qov = oavsiktlig ventilationflöde (m3/s) 

 

3.7.2.1 Dimensionerande effektbehov  

Effektbehov anges i Watt och är relaterat till investeringskostnader. 

Efter att DVUT har tagits fram med hjälp av tidskonstant och ortsdata fås ett ΔT som används 

i effektbehovsberäkningen. Det dimensionerande effektbehovet är lika med summan av 

transmissionsförlusterna Pt och ventilationsförlusterna Pv [6]. 

 

𝑃𝑡 = 𝐴 𝑈 ΔT      (17) 

 

A = byggmaterialets area (m2) 

U = materialets värmegenomgångstal (W/m2 K) 

ΔT = T inomhus minus DVUT (K) 

 

𝑃𝑣 = 𝑉 𝑛 ΔT 𝑐𝑝     (18) 

 

V = Volymen på inre byggnaden (m3) 

n = oms/h 

ΔT = gränstemperatur minus DVUT (K) 

cp = luftens specifika värmekapacitet, 1000 J/kg K 

 

3.7.2.3 Dimensionerande energibehov 

Energibehovet anges i kilowattimmar och sammanhänger med driftkostnader. Där ingår 

effektbehovet som räknas om till Wh/år. Totalt energibehov ges av ekvation (19) nedan [6]. 

 

𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝐸𝑡 + 𝐸𝑣 − 𝐸𝑖     (19) 

 

𝐸𝑡 =
(𝑃𝑡𝐶ℎ)

ΔT
              (20) 
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Et = transmissionsenergi (MWh/år) 

Ch = gradtimmar (oC h) 

ΔT = skillnaden mellan byggnadens gränstemperatur och normalårstemperaturen (°C) 

 

Gradtimmar bestäms med hjälp av ortens normalårstemperatur, mer om normalårskorrigering 

ges i referens [6] och gränstemperaturen Tg, önskad temperatur, se tabell bilaga 4. 

 

𝐸𝑣 =
(𝑃𝑣 𝐶ℎ)

𝛥𝑇
      (21) 

 

Ev = ventilationsenergi (Wh/år) 

 

𝐸𝑖 = 𝑃𝑖𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣8760     (22) 

 

Ei = internvärme (MWh/år) 

Agolv = golvarea (m2) 

Pi = interneffekt (W/m2) 

där 8760 är antalet timmar per år. 

 

3.7.2.4 Beräkning av U-värde  

U-värdet kallas för värmegenomgångstalet och beräknas med hjälp av värmeledningsförmågan 

för ett byggmaterial och ges i tabell se bilaga 5, samt tjockleken av aktuella skiktet. U-värdet är 

i äldre litteratur känt som k-värde och har enheten W/m2 °C [10].  

 

U = λ / d      (23) 

 

λ = värmeledningsförmågan (W/m °C)  

d = tjockleken (m) 

För en vägg som byggs upp av flera skikt i serie ges totala U-värdet som: 

 

𝑈𝑡𝑜𝑡 = (
1

𝑈1
+  

1

𝑈2
+ 

1

𝑈𝑥
)−1      (24) 
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3.7.3 Beräkning effektavgivning värmeväxlare  

Nedan ges ett samband för bestämning av fluids avgivna effekt vid kylning [11].  

 

P = ρ cp q (Tin -Tut)      (25) 

 

P = effekt (W) 

ρ = densitet (kg/m3) 

cp = specifika värmekapacitet (J/kg K) 

q = flöde (m3/s) 

Tin = temperatur in (K) 

Tut = temperatur ut (K) 

 

3.7.4 Livscykelkostnad LCC  

Livscykelkostnaden är totalkostnaden för en utrustning under hela dess livslängd. Den 

innehåller underhålls- och driftkostnader. Det viktigaste vid beräkningen av livscykelkostnaden 

är energikostnaderna under hela livslängden, investeringskostnaden för utrustning och 

underhållskostnader för utrustningen. Nusummefaktorn tar med de löpande kostnaderna för 

energi och underhåll och omvandlar dem till dagens värde [12]. Med hjälp av kalkylräntan och 

antal år kan nusummefaktorn beräknas, se ekvation (29) eller avläsas i tabell, se Bilaga 8. 

 

LCCtot = investering + LCCenergi + LCCunderhåll    (26) 

LCCenergi = årlig energikostnad × nusummefaktorn  (27) 

LCCunderhåll = årlig underhållskostnad × nusummefaktorn  (28) 

 

𝑁𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 =
(1−(1+0,01 𝑟𝑘)−𝑛)

(0,01 𝑟𝑘)
     (29) 

rk = kalkylräntan (%) 

n = ekonomisk livslängd (år) 

Kalkylräntan ges av företaget, eller uppskattas utifrån ett rimligt värde. Ekonomiska 

livslängden är kortaste livslängden som en maskin skall klara av och ges av tillverkaren. 

 

3.7.5 Återbetalningsmetoden 

En enkel uppskattning på hur lång tid det tar innan investeringen genererar lönsamhet (T) ges 

av följande samband [13]. 
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𝑇 =
𝐺

𝑎
      (30) 

G = grundinvestering (kr) 

a = årligt inbetalningsöverskott (kr/år) 

 

3.7.6 Effektberäkning fläktar VEAB 

Effektuttaget från VEAB Heat Tech AB vattenburna värmefläktar bestäms med ett 

produktvalsprogram som tillhandahålls av VEAB Heat Tech AB. Programvaran beräknar 

effektuttaget vid givna parametrar för alla VEAB Heat Tech AB produkter och används även 

av företaget för att dimensionera ett så effektivt värmesystem som möjligt [17].  
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4. Resultat 

I detta kapitel beskrivs beräkningarna av resultaten vilka baseras på sambanden i teoridelen. 

Varje underkapitel har en investeringsdel, vinstdel och en kort beskrivning om hur den skall 

optimeras och vilken påverkan optimeringen har på ekonomi och payoff-tid. I slutet följer en 

redovisning av miljövinster.  

De tre placeringsmöjligheterna för indunstaren analyseras och resultaten visar på den mest 

lämpade placeringen. 

4.1 Utbyggnad av bufferttank 
En utbyggnad av bufferttanken i höjdled med en meter ökar kapaciteten från 20,8 m3 till 33,3 

m3. Femkammarstanken kan höjas med en halvmeter och får då en volymökning från 9 m3 till 

13,2 m3.  

Det skulle innebära att transporttillfällena till och från Indexator Rotator Systems AB skulle 

minska från 15 ggr/år till 10 ggr/år, enbart om tanken byggs ut och samtidigt får vätskorna ett 

större mellanlager för koncentratet och processvätskorna. 

Priset för utbyggnaden uppskattas till runt 24000 kr. Summan är en uppskattning eftersom ingen 

annan referens fanns att tillgå. Jobbet antas ta en vecka. En vecka heltidsjobb med ett timpris 

på 600 kr/h [14] ligger till grunden för den antagna summan.  

4.2 Dimensionering av rörsystem och pump 
Denna del innehåller en optimering av processvätskorna till och med bufferttanken. 

Priserna i tabell 1 är givna av Hans Sjölander, verksamhetschef på UMIA AB i Umeå och 

specialist inom rörteknik [15]. UMIA AB är ett installationsföretag som utför tjänster inom 

bland annat energi- och rörteknik. Läs mer om UMIA AB på deras hemsida umia.se. Kostnaden 

för komponenten pump(paket) i tabell 2 nedan innebär att installationen, uppskattad arbetstid 

och väsentliga anslutningar adderas till ett snittpris. 

 

Tabell 2 Sammanfattning av priser för 
installationskomponenter [15] 

Komponenter Kostnad i kronor 

Pump(paket) 25000 

Rör(rostfritt)/m 500 

Anslutning pump 2000 

Arbetskostnad/h 600 

 

Rördragning från spolhall A och uppfångningstank B leder till viverktvätten C där de går ihop 

i samma rör. Från C går ledningen till knutpunkt X, där vätskorna från reptvätten D tillkommer. 

Det innebär att ett enda rör tar alla vätskor från knutpunkt X, där summan av vätskorna A, B 

och C går ihop med vätska D se figur 1.  

Från A och B skall det enbart dras rör till C se figur 1. En anslutning för en pump installeras på 

A och B och gör det möjligt att använda den befintliga membranpumpen som enbart kopplas 
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på för att kunna pumpa spillvätskorna till bufferttanken. Det minskar investeringen avsevärt 

eftersom befintlig membranpump används och inga extra pumpar måste köpas in.  

Från C till E används den redan installerade radialpumpen av märket SEF se bilaga 6. För 

pumpsträckan D till E nyttjas en radialpump som klarar av att pumpa i 1,4 l/s och ett tryckfall 

på 6 m Vp. En radialpump väljs eftersom den har egenskaperna som behövs för att klara av 

tryckutjämningen och flödeshastigheten. 

  

Tabell 3 Sammanfattning av priser för de planerade rörsträckorna 

Sträckan Avstånd (m) Behov Pris (kr) 

A till C 20,4   Rör +anslutning 12200 

B till C 20,4  Rör +anslutning 12200 

C till X 25,0 Rör +anslutning 15000 

D till X 15,0 Rör +pump 32500 

X till E 68,2 Rör 34000 

Summa:   105900 

 

Tabell 3 visar installationskostnaden för alla essentiella delar som behövs för ett automatiserat 

rörsystem. Priserna kommer från tabell 2. I nuläget måste vätskorna transporteras manuellt från 

A, B, C och D till E se figur 1. Det tar idag sammanlagt cirka 139 timmar, per år, enbart för 

vätskehanteringen av dessa stationer [16].  

På grund av förhöjda tryckfall vid högre hastigheter väljs ett DN 50 rör som har måtten 60,3 

mm ytterdiameter och 53,1 mm innerdiameter. Rörets dimension väljs utifrån en kompromiss 

mellan snabb pumpning och minimalt tryckfall, se kapitel 3.7.1. Detta resulterar i ett flöde på 

1,4 l/s och en hastighet för vätskorna på 0,71 m/s. Med det nya flödet och rörsystemet fås en ny 

hanteringstid på 44 timmar per år jämfört med den nuvarande hanteringstiden på 139 timmar 

[16]. Det ger i sin tur en payoff-tid på 1,9 år om arbetstiden räknas som 600 kr/h [14], samtidigt 

som det blir ett slutet rörsystem för pumpning av processvätskorna. 

 

4.2.1 Integrering av värmeåtervinning av processvätskorna  

För att kunna återvinna värmeenergin från processvattnet rekommenderas vattenburna 

värmefläktar. Anledningen varför värmefläktarna väljs är att processvätskorna kommer stötvis 

med relativt snabba hastigheter vid oreglerade tider. Med hjälp av fläktarna kan en snabbare 

och effektivare värmeavgivning garanteras. Prisuppgifterna för fläktarna har erhållits av Mårten 

Bergheim säljare på VEAB Heat Tech AB och gäller för oktober 2014. VEAB AB har varit 

verksamma sedan 1967 och tillverkar sina egna luftbehandlingsaggregat. I priset 10315kr ingår, 

fläkten, värmepaketet och konsolen [17].  

Denna del av investeringen går endast att utföra om pumpsystemet som beskrevs i den 

inledande delen av kapitel 4.2 installeras. Vätskorna har en temperatur på 60oC när de kommer 

ner till bufferttanken. Det är en tillförd värmeeffekt på 234 kW som tillförs tanken via vattnet 

enligt ekvation (25), med ett flöde på 1,4 l/s se avsnittet innan. Med flödet 1,4 l/s kan VEAB 

Heat Tech AB fläkt återvinna 18 % av den bundna värmen enligt kapitel 3.7.6. Indata till 

programmet är ett luftflöde på 1722 l/s, högsta möjliga flödet fläkten klarar [17], en maximal 
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utgående lufttemperatur på 60oC och tabellerade egenskaper för luft till ekvation (25) från 

bilaga 5. Därför planeras för flera fläktar som parallellkopplas längs väggen enligt placering f 

se figur 1. Placeringen är ovanför bufferttanken på första våningen. På detta sätt sänks flödet 

och värmeavgivningen stiger. Antalet fläktar och dess värmeåtervinning ges av tabell 4, se 

nedan. Värmeenergin från det 60°C varma vattnet som återvinns med hjälp av fläktarna kommer 

lagerhallen till godo.  

 

Tabell 4 Sammanfattning av kostnaden och maximala värmen som kan återvinnas 

Antal fläktar Investering (kr) Återvinning (värme) 

1  10315 18% 

2  20630 31% 

3 

4 

5 

6 

7 

8  

30945 

41260 

51575 

61890 

72205 

82520 

42% 

51% 

58% 

63% 

68% 

71% 

 

 

Payoff-tiden av fläktarna blir 18 år och för en ökning av vätskemängderna med 40 % skulle det 

innebära en payoff-tid på 12 år. Fläktarna parallellkopplas sinsemellan vilket ger ett flöde på 

0,175 l/s vardera då det primära flödet på 1,4 l/s enligt kapitel 4.2 fördelas på de åtta fläktarna. 

Värmeåtervinningen räknades som ideal vilket inte kommer ske i verkligheten men det ger en 

uppskattning på hur många fläktar som behövs för att kunna utvinna så mycket värme som 

möjligt. 

Om fläktarna installeras samtidigt som rörsystemet som beskrevs i kapitel 4.2, summeras 

investeringarna och den slutgiltiga payoff-tiden på det automatiserade rörsystemet och fläktarna 

blir 3,0 år enligt ekvation (30). Indata är investeringskostnader för åtta fläktar och kostnaden 

för det automatiserade rörsystemet se kapitel 4.2. 

Energibesparingen beräknas genom att effektavgivningen från värmeväxlaren, se ekvation (25), 

multipliceras med den nya drifttiden på pumparna för varma processvätskor samt med 

återvinningens verkningsgrad enligt tabell 4. Därefter beräknas kostnadsbesparingen genom att 

multiplicera energibesparingen med Indexators fjärrvärmepris, 76 öre/kWh [18]. Om fläktarna 

installeras i nuläget skulle det spara 1700 kr om året i uppvärmningskostnad. Den låga siffran 

beror på att värmekällan till Indexator Rotator Systems AB idag kommer från fjärrvärme. 1700 

kr är beräknad med hjälp av den procentuella återvinningen av alla varma vätskor som hamnar 

i bufferttanken. I nuläget hamnar 135 m3 varma processvätskor i tanken och alla har en 

temperatur på 60oC [15].  

   

4.3 Garagealternativet 
I följande avsnitt visas investeringarna som behövs, för att indunstaren skall kunna stå i garaget 

placering H se figur 1 och kunna leverera sin maximala driftpotential. Maximala 
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driftpotentialen utav indunstaren kan endast uppnås om den får ett automatiserat rör- och 

pumpsystem, om den fylls manuellt kommer arbetstiden för påfyllning och tömning att bli så 

tidskrävande att indunstaren inte kommer bli lönsam i längden. Därefter jämförs payofftiderna 

mellan de två Aktörer som har tagits fram av Indexator Rotator Systems AB. Eftersom priserna 

på omhändertagandet av processvätskorna skiljer mellan Aktörerna kommer den mest prisvärda 

rekommenderas. 

Indunstaren behöver regelbundet ny processvätska för att kunna arbeta vid sin specifika 

drifttemperatur. Det ger i sin tur en konstant destillation och effektivare drift se kapitel 3.1 i 

rapporten. Det finns två möjliga scenarion. Scenario 1 är med kulvert och automatiserat system. 

Scenario 2 är utan kulvert vilket innebär manuell transport av vätskorna från och till 

indunstaren. Om en automatisk påfyllning och tömning skall kunna ske vid placering H behövs 

en fullständig installation av komponenter enligt tabell 5 nedan. Om så inte är fallet och scenario 

2 väljs behövs alla komponenter enligt tabell 6 se nedan. 

 

Tabell 5 Scenario 1, Sammanställning av komponenter och  

tillhörande priser 

Åtgärd Pris (kr) 

Pump(paket) 

processvätska 

25000 

Pump(paket) destillatet 25000 

Pump(paket) koncentratet 25000 

Kulvert (gräva) 4000/m 48000 

Rör 30000 

El uppvärmning/år 10000 

 

Summa: 153000 

 

 

Tabell 6 Scenario 2, Sammanställning av komponenter och  

tillhörande priser 

Åtgärd  Pris (kr) 

El uppvärmning/år 10000 

Hantering av vätskorna 

manuellt/år 

160000 

Summa: 170000 

 

Indunstaren jobbar vid olika verkningsgrader beroende på vilka vätskor den ska destillera. 

Enligt den tyske tillverkaren H2O har den en maximal verkningsgrad på 95 % som innebär att 

indunstaren renar vätskan till ett förhållande av 95 % destillerat vatten och 5 % koncentrat. 

Eftersom aktörerna har olika priser på koncentratet behöver Aktör 1 en verkningsgrad på 89 %, 

för att gå med vinst. Aktör 2 däremot behöver endast en verkningsgrad på 64 %. Den avsevärda 

skillnaden gör att Aktör 2 borde väljas eftersom det leder till en snabbare återbetalning och 

större vinst i framtiden, se kapitel 3.4.2 för hanteringspriser och en vätskemängd på 315 m3. 
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Om den teoretiska verkningsgraden på 95 % från H2O används i beräkningarna blir 

payoff- tiden 2 år för Aktör 1 respektive 1,1 år för Aktör 2 räknat med investeringen från tabell 

5 scenario 1. Scenario 2 kommer aldrig återbetala sig själv på grund av de höga driftkostnaderna 

per år, se tabell 5. Driftkostnaden är därför så höga för att vätskorna skall fraktas manuellt 

mellan E och H, se figur 1. Det skulle innebära en uppskattad arbetstid på 226 timmar per år. 

Uppskattningen grundar på med hur lång tid det tar att transportera processvätskorna i nuläget. 

Obehandlad processvätska skall transporteras från E till H se figur 1 och därefter skall destillatet 

tillbaka till bufferttanken. Med ett timpris på 600 kr/h enligt [14] och en tid på nästan 29 veckor 

kommer scenario 2 aldrig att bli lönsamt. Kostnaderna för rör, kulvert och pumppaket har 

uppskattats tillsammans med Hans Sjölander, verksamhetschef på UMIA AB [15].  

Indata till payoff-tiderna är kostnaden för årliga uppvärmningen av garaget, se kapitel 3.2 den 

ekonomiska vinsten, se kapitel 3.4.2 för priserna av vätskorna och en verkningsgrad på 95 % 

för indunstaren se kapitel 3.1.  

Beräkningen av den årliga uppvärmningen har gjorts med hjälp av ekvationerna (12) till och 

med (24) i teoridelen. Indata är en önskad rumstemperatur på 20oC, ett elpris på 1,19 kr/kWh 

[18] samt tabellvärden från bilaga 3,4 och 5. Värmekällan som har räknats med är de två 

installerade värmefläktar. Den ekonomiska vinsten har räknats med den givna verkningsgraden 

från H2O. Det vill säga en vätskeminskning på 95 %, multiplicerat med 

vätskehanteringspriserna för de båda aktörerna se kapitel 3.4.2.     

 

4.4 Lageralternativ 
I lagerhallen placering G, se figur 1, behövs följande för ett automatiserat system, se tabell 7 

nedan.  

 

Tabell 7 Sammanställning av komponenter  

        och kostnaden för placering G 

Åtgärd Pris (kr) 

Pump(paket)  25000 

Rör 10000 

Summa: 35000 

 

Avbetalningstiden blir 0,4 år för Aktör 1 respektive 0,3 år för Aktör 2. Indata är enligt tabell 2 

[15].  
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4.5 Placering F  
För placering F, se figur 1, behövs följande för ett automatiserat system, se tabell 8 nedan. 

 

Tabell 8 Sammanställning av komponenter  

       och kostnaden för placering F 

Åtgärd Pris (kr) 

Pump(paket) 25000 

Rör 10000 

Summa: 35000 

 

Avbetalningstiden blir 0,4 år för Aktör 1 respektive 0,3 år för Aktör 2. Indata är enligt tabell 2 

[15]. 

 

4.6 Återvinning destillerat vatten 
I alla alternativ har det antagits att destillatet, från indunstaren, i form av vatten återanvänts för 

inblandning i nya processvätskor. För att kunna göra det på ett så effektivt sätt som möjligt 

behövs det en tank med integrerad pump och rörsystem. Tanken i fråga är dieseltanken och som 

beskrivs i kapitel 3.6 av rapporten. Dieseltanken måste saneras och behandlas så att den klarar 

det destillerade vattnet. Antagna sanerings-och behandlingskostnader uppgår till fyra 

heltidsarbetsdagar. Saneringen innebär att tanken töms på gammal olja och spolas rent. Därefter 

behandlas väggarna mot korrosion med rostskyddsmedel. Det motsvarar ett investeringsbehov 

enligt tabell 9 se nedan.  

 

Tabell 9 Sammanställning av komponenter och  

               kostnader för sanering av dieseltanken 

Åtgärd Pris (kr) 

Sanering 9600 

Behandling 9600 

Pump(paket) 25000 

Rör 35000 

Sum: 79000 

 

Pump och rör enligt [15]. Sanering- och behandlingskostnader är antagna med hjälp av timpris 

[14].      

Avbetalningstiden på detta tilläggsalternativ beräknas in i de tre givna placeringarnas payoff-

tider och även tiden det tar att stå för sina egna kostnader.  

Payoff-tiden med återvinning av det destillerade vattnet till nya processvätskor blir 23 år med 

ekvation (30). Indata är dagens vattenpris i Vindeln som är på 14,69 kr/m3 och totala volymen 

destillat från indunstaren 233 m3. Idag används kranvatten som har dricksvattenkvalitet till alla 

processvätskor hos Indexator Rotator System AB. 
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Payoff-tiden för placering F blir för Aktör 1 1,3 år respektive 0,8 år för Aktör 2 med ekvation 

(30). Samma för placering G på grund av samma investeringskostnad. Indata är 

investeringskostnaderna enligt tabellerna för respektive alternativ, ekonomiska vinsten, se 

kapitel 3.4.2 för priserna av vätskorna och en verkningsgrad på 95 % för indunstaren se kapitel 

3.1.  

Payoff-tiden för placering H och återvinning av vattnet blir 3,1 år för Aktör 1 och 1,9 år för 

Aktör 2 med ekvation (30). I denna payoff-tid har endast det automatiserade systemet tagits i 

beaktning på grund av att den manuella hanteringen av vätskorna inte kommer att vara lönsam, 

se Scenario 2 i garagealternativet. Indata är från respektive tabell, ekonomiska vinsten, se 

kapitel 3.4.2 för priserna av vätskorna och en verkningsgrad på 95 % för indunstaren se kapitel 

3.1. 

 

4.7 Miljövinster 
Med en indunstare minskar volymen miljöfarliga vätskor med 74 %. Trumlingsvätskan kommer 

inte köras med indunstaren på grund av att den försämrar verkningsgraden med sina alltför stora 

partiklar, enligt Indexators egna erfarenheter. Jag rekommenderar därför att ett prov av 

trumlingsvattnet skickas till H2O på analys så att den potentiella verkningsgraden kan 

bestämmas. Utgången av denna analys skall stå som grund för beslut om trumlingsvattnet skall 

köras med indunstaren eller hämtas obehandlat utav distributionsföretaget. Det i sin tur skulle 

innebära att mindre vätska måste hämtas och beroende på vilket alternativ som väljs, se tabell 

10 nedan, uppnås olika resultat i form av koldioxidutsläpp per år. Övriga utsläpp beaktas inte 

då dessa är beroende av flera faktorer som inte fanns tillgängliga vid genomförandet av arbetet.  

 

Tabell 10 Sammanställning av miljövinster i dagsläge med  

                                           olika installationsalternativ 

Alternativ Hämtningar/år km/år CO2(kg) 

Nuläge 15 9708 14150 

Nuläge+utbyggd 

tank 

9,5 6178 9004 

Enbart Indunstare 4 2534 3694 

Indunstare+utbyggd 

tank 

2,5 1613 2351 

 

Om processvätskorna ökar med 40 % inom fem år, enligt en uppskattning av Indexator Rotator 

Systems AB, innebär det en ökning av hämtningar, körsträcka och CO2 utsläpp enligt tabell 11 

nedan. Indata är sträckan från och till Indexator, volym per hämtning är dagens tankvolym 21 

m3, förbrukning på 0,55 l dieselbränsle per km och CO2 utsläpp på 2,65 ggr en liter dieselbränsle 

[19]. 
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Tabell 11 Sammanställning av miljövinster med 40 % mer  

vätska  

Alternativ Hämtningar/år km/år CO2(kg) 

Om 5år 21 13591 19809 

5år+utbyggd tank 13,4 8649 12606 

Indunstare 5,5 3548 5171 

Indunstare+utbyggd 

tank 

3,5 2258 3291 

 

Ett ytterligare alternativ är att avskilja de grova partiklarna i trumlingsvattnet med hjälp av 

femkammarstanken som ska byggas ut enligt kapitel 4.1. Om en effektiv avskiljning sker i 

femkammartanken kan volymen processvätskor minskas med 95 % se tabell 12 nedan. På så 

sätt påverkas inte indunstarens verkningsgrad negativt. Femkammarstanken måste däremot 

rengöras från de grova partiklarna med jämna mellanrum. Saneringen av tanken kommer 

distributionsföretaget att ta hand om. I dagsläget rengörs bufferttanken av aktör 1. Kostnaden 

kommer att öka proportionellt med volymen av tanken, men eftersom den enbart byggs ut i en 

relativt liten skala kommer kostnaderna inte påverkas avsevärt [19]. En mer exakt uppskattning 

kan inte ges förrän byggets utformning är färdigställt.  

 

Tabell 12 Sammanställning av miljövinster i dagsläge med olika  

                 installationsalternativ 

Alternativ Hämtningar/år km/år CO2(kg) 

Nuläge 15 9708 14150 

Nuläge+utbyggd 

tank 

9,5 6178 9004 

Indunstare 4 2534 3694 

Indunstare+utbyggd 

tank 

2,5 1613 2351 

Indunstare+trumling 0,5 309 450 

 

Om processvätskorna ökar med 40 % innebär det en ökning av hämtningar, körsträcka och CO2 

utsläpp, se tabell 13 nedan. Den totala vätskan skall hanteras med indunstaren. Även 

trumlingsvattnet efter att den har sedimenterat ut partiklarna i femkammarstanken. Tabellen ger 

en överblick över hur de rekommenderade utbyggnationer påverkar distributionen av 

processvätskorna.  
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Tabell 13 Sammanställning av miljövinster med 40 % mer  

                     vätska 

Alternativ Hämtningar/år km/år CO2(kg) 

Om 5år 21 13591 19809 

5år+utbyggd tank 13,4 8649 12606 

Indunstare 5,5 3548 5171 

Indunstare+utbyggd 

tank 

3,5 2258 3291 

Indunstare+trumling 0,7 432 630 
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5. Diskussion  

Mina beräkningar visar att Indexator Rotator Systems AB kommer att kunna göra en ekonomisk 

och miljörelaterad vinst. Den ekonomiska vinsten blir besparingar i framförallt arbetskraft och 

i viss mån energimässigt. Utfallet av vinsten kommer att bero på vilka investeringar som görs 

av de förslag som tagits fram i detta arbete. Den miljörelaterade vinsten är effektivare hantering 

av vätskor, ett slutet processvätskesystem och mindre transporter av miljöfarliga vätskor. Det 

leder i sin tur till mindre emissioner under transporterna, eftersom den totala volymen av 

processvätskor minskar med 74 %. Mängden blir så låg eftersom man inte planerar att bearbeta 

trumlingsvattnet med indunstaren, eftersom den innehåller grova partiklar som sänker 

effektiviteten av indunstaren. Om trumlingsvattnet renas från sina grova partiklar kan den 

bearbetas med indunstaren. Det skulle man klara med femkammarstanken, som sedimenterar 

ut partiklarna och på så sätt skapar förutsättningar till att den totala volymen processvätskor 

skulle kunna minskas med 95 % istället för 74 %. Bearbetningsprocessen av vätskorna 

effektiviseras därmed, eftersom 95 % av totala vätskemängden inte behöver transporteras till 

Luleå, via Dåvamyrans industrideponi utanför Umeå. I slutändan bearbetas vätskorna 

ytterligare i vilket fall som helst, av en indunstare hos Aktör 1.  

Driftkostnaden av indunstaren beror framförallt på arbetskraft. Därför är det viktigt att den 

automatiseras. En ökning med 40 % av den totala vätskevolymen om fem år skulle enbart 

innebära en ökning av driftkostnaderna med runt 10 %. Det beror på att restprodukten, i form 

av destillerat vatten, används till nya processvätskor och överskottsvärmen som alstras när 

indunstaren är i drift återvinns om den placeras på rätt ställe. Eftersom behovet av värme är 

störst i lagerhallen kommer alternativ G att rekommenderas i slutet av diskussionen. Alternativ 

G se figur 1 ligger i Indexator Rotator Systems AB lagerhall. Vinsterna i form av rent vatten 

och värmeenergi från indunstarens destillering ökar proportionellt med en ökad drift och 

bearbetning av processvätskor. Med de besparingar som indunstaren ger varje år kommer 

avbetalningstiden bli mellan ett och två år.  

Värmeåtervinningen ifrån processvätskorna är med tanke på storleken av anläggningen och 

värmebehovet inte direkt någon stor ekonomisk vinst. Besparingarna med indunstaren och det 

nya rörsystemet kommer dock att vara så stora att det kan bli ett alternativ ändå. 95 % mindre 

vätska innebär en vinst på 310 000 kronor per år, räknat med Aktörs 2 priser se kapitel 3.4.2. 

Hanteringstiden av processvätskorna reduceras från 139 timmar till 44 med hjälp av det nya 

rörsystemet och ger en vinst på 57 000 kronor per år. Fjärrvärmen kommer att bli dyrare och 

processvätskevärmen hamnar i dagsläge nere i bufferttanken där den inte är av behov. En 

ökning av vätskemängderna ger en större vinst i form av gratisvärme varje år och samtidigt 

skapar fläktarna en bättre värmebalans i lagerhallen då värmen automatisk stiger upp till taket. 

Fläktarna skulle skapa en luftström, som får rumstemperaturen i hallen att stiga med hjälp av 

gratisvärmen.  

En annan viktig aspekt är valet av avfallsaktör som ska sköta distributionen av spillvätskor. 

Prisskillnaderna är avsevärda mellan Aktör 1 och 2 vilket betyder att ett byte rekommenderas 

om kortare avbetalningstider och besparingar önskas.  

Mina beräkningar och rekommendationer bygger på energikostnader från år 2014 och 

eventuella prisökningar enligt statistik på el och fjärrvärme. Statistiken visar att priset på el och 

fjärrvärme går upp tre respektive två öre per år [18,20]. De eventuella prisökningarna har tagits 
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med i driftkostnaderna till indunstaren och det nya rörsystemet. Det visar sig att de högre 

energipriserna inte har någon större påverkning på slutresultatet eftersom arbetskraft- och 

distributionskostnaderna för vätskorna utgör de avgörande faktorerna i mina beräkningar se 

kapitel 4.2 och payoff-tiderna för de tre alternativ se kapitel 4.3, 4.4 och 4,5. För att 

rekommendationerna ska bli olönsamma så måste Indexators elpris stiga med 1000 % se kapitel 

4.3. Då energipriserna går upp sparas det också mer pengar i värmeåtervinningen av de varma 

processvätskorna och den genererade värmen ifrån indunstaren samt det destillerade vattnet. 

Priserna för alla grundläggande komponenter är från etablerade källor som också kommer att 

sköta den eventuella installationen på Indexator Rotator Systems AB. 

 

Alternativ G: 

Alternativ G placeras i lagerhallen se figur 1 där värmebehovet är relativt stort om den jämförs 

med andra delar av fabriken. En installation av indunstaren i lagerhallen skulle ge positiv 

inverkan på värmebehovet och en mycket lönsammare investering. Den står då delvis avskild 

ifrån produktionsavdelningen, där personal vistas. En heltäckande vägg, med truckgenomfart, 

separerar indunstarens placering från produktionsområdet. Det gör att om indunstaren skulle få 

tekniska problem, så kommer den inte att påverka personalen lika negativt med eventuell 

luktbildning, oljud och servicepådrag. Enda negativa aspekten ligger i bortfall av 

lagerutrymme. För tillfället används lagerutrymmet enbart som återvinningscentral.  

 

Alternativ F: 

Denna placering ligger mitt emot alternativ G men på andra sidan väggen se figur 1. 

Investeringen blir därför lika stor eftersom pump och rör blir de samma. Det negativa är att den 

inte ligger lika avskild som alternativ G, se figur 1. Det skulle innebära större påverkan på 

kringliggande aktivitet vid driftproblem. En annan sak är värmeåtervinningen då den behövs 

mest i lagerhallen och inte i produktionsavdelningen, där maskinerna i dagsläget redan alstrar 

en större mängd värme.  

Alternativ F rekommenderas enbart om lagerutrymmet i alternativ G skulle börja användas mer 

effektivt och kunna generera mer lönsamhet än indunstaren.  

 

Alternativ H: 

Om indunstaren placeras i garaget måste byggnaden värmas upp till rumstemperaturer så att 

service och drift inte störs av för låga temperaturer. Indunstaren kommer att kunna stå för en 

del av uppvärmingen, men på grund av att garaget öppnas och stängs oregelbundet är det svårt 

att kunna hålla en stabil innetemperatur. Idag kommer värmen enbart från två elvärmefläktar, 

detta gör uppvärmningen dyr och ineffektiv. Om en annan värmekälla skall komma i fråga 

innebär det höga investeringskostnader. 

En kulvert måste grävas för att kunna ha ett automatiserat rörsystem till indunstaren. Med denna 

placering utesluts manuell påfyllning och tömning av vätskorna, eftersom arbetskraften blir för 

dyr för den tid det tar att hantera processvätskorna, koncentratet och destillatet.  
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Med tanke på de alternativa placeringar som har presenterats blir alternativ H det sämsta 

alternativet och innebär högre driftkostnader, okontrollerbara värmeförluster och bortfall av 

utrymme i garaget.  
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6. Slutsatser  

Indexator rekommenderas att installera indunstaren enligt alternativ G i lagerhallen. Denna 

placering innebär minst negativ påverkan för personalen. Värmeåtervinningen och vinsten som 

nämnts i diskussionen blir också störst enligt detta alternativ. Avståndet till bufferttanken är 

kort vilket leder till mindre pumpstorlek och tömningen kan i värsta fall göras med ett längre 

rör som går till locket ovanför bufferttanken. Om trumlingsvätskan separeras i den ombyggda 

tanken blir koncentratvolymen enbart 5 % av alla processvätskor som hamnar i bufferttanken 

idag. Ett automatiserat pumpsystem ger en effektivare och säkrare vätskehantering, som 

avbetalas på kort tid genom att arbetskraftbehovet minskat med 70 %. För att största möjliga 

vinst skall kunna uppnås så bör avfallsaktören väljas med noggrannhet. 

Min rekommendation är att Indexator Rotator Systems AB väljer alternativ G med bland annat 

rörsystemet från tvättarna till bufferttanken. Bufferttanken ska byggas ut för en effektivare 

vätskehantering eftersom tankbilen har en maxvolym på 33 m3. Dieseltanken måste saneras och 

uppgraderas med ett rörsystem för destillatåtervinning. Värmeväxlarfläktarna för 

värmeåtervinning av tvättvattnet levererar knappt någon ekonomisk vinst, men eftersom 

vätskornas värme är outnyttjad och enbart kommer att öka med åren rekommenderar jag att de 

installeras nu tillsammans med rörsystemet för att undvika stopp i processen om de skulle 

installeras i efterhand.  

Installationens kostnad beräknas vara avbetald efter 1,5 till 2 år.   
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Bilagor 

   Bilaga 1 

 

Figur 1. Colebrook`s diagram, här bestäms Reynolds tal med hjälp av rörets 

skrovlighet(höger), friktionsfaktorn (vänster) och strömningsförhållandet [6] 
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Bilaga 2 

 

Figur 1. Motståndstal z för olika rörkomponenter, används till dimensionering av rör [8] 
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Bilaga 3 

Tabell 14. Dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT (oC), 1-4 dagar [6] 
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Tabell 2. Dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT (oC) 5-8 dagar [6] 
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  Bilaga 4 

Tabell 1. Gradtimmar, Gt, (
oCh/år) för olika normalårstemperaturer, Tun och 

                         gränstemperaturer, Tg [6] 
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Bilaga 5 

Tabell 1. Värmekonduktivitet, värmekapacitet och densitet för olika material [11] 
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Bilaga 6 

Tabell 1. Pumpdata för modell, 55 M4, effektbehov (kW), flöde Q (l/min), rördiameter (tum),  

                uppfordringshöjd H (m) [4] 
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Bilaga 7 

 

Figur 1. Prestandakurvor till membranpumpen PD20, flöde (l/min), NPSH (m),  

                          uppfordringshöjd (m) [5] 
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Bilaga 8 

Tabell 1 Nuvärdet av 1 kr som utfaller efter n år, kalkylräntan i (%) [7] 
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Bilaga 9 

 

 

Källa: Michael Broad Sales Manager North Europe H2O [1]. 


