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Sammanfattning
I detta exjobb har en testplattform skapats för att kunna testa, utvärdera och jämföra olika pump-
styrningar i torr miljö. Testplattformen består av en simulerad pumpstation till vilken befintliga 
pumpstyrningar av valfri modell kan kopplas, det vill säga ett Hardware-In-the-Loop-system. De 
främsta fördelarna med en sådan plattform är flexibilitet, snabb feedback samt möjligheten att 
återskapa exakt samma förutsättningar för olika pumpstyrningar. 

Testplattformen har implementerats i LabVIEW på en PC som kommunicerar med 
pumpstyrningshårdvara via ett I/O-kort för analoga och digitala signaler. 

Det simulerade systemet konfigureras genom val av bland annat pumpar, pumpsump, inflöde och 
rörsystem. Utifrån de inmatade värdena och styrsignaler från pumpstyrningen simuleras sedan 
bland annat systemets flöden, energier och temperaturer. Nivån i sumpen, och övriga insignaler 
till pumpstyrningen, återkopplas från simuleringen. Det finns även möjlighet att påverka 
systemet genom att applicera exempelvis ett pumphaveri eller en igensättning.

Testplattformen har testkörts mot tre olika pumpstyrningshårdvaror. Testkörningarna visar att 
både simuleringsmodellerna och kommunikationen med styrningen via I/O-kortet fungerar. 
Konceptet med att testa en pumpstyrningshårdvara mot en mjukvarusimulering är ett snabbt, 
enkelt och kostnadseffektivt tillvägagångssätt.
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Abstract
In this master thesis a test platform was created to be able to test, evaluate and compare different 
pump controllers in a dry environment. The platform consists of a simulated pump station to 
which optional pump controllers can be connected, i.e. a Hardware-In-The-Loop system. The 
largest benefits from such a platform are flexibility, rapid feedback along with the possibility to 
recreate the exact same conditions for different pump controllers. 

The test platform was implemented in LabVIEW on a PC that communicated with the pump 
control hardware through an I/O-card for analog and digital signals. 

The system is configured by setting parameters for pumps, sump, inflow, pipe system etc. The 
flows, energies and temperatures are simulated based on the input values and the control signals 
from the pump controller. The sump level and other signals needed by the controller are fed back 
from the simulation. There is also the possibility to affect the system by applying for example a 
pump failure or a clogging. 

Three different test runs with different pump controllers were performed. The test runs indicate 
that both the simulation models and the I/O-communication work. The concept of testing pump 
control hardware against a software simulation is a rapid, simple and cost efficient procedure.  
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1 Inledning
Följande rapport är resultatet av ett examensarbete utfört vid institutionen för Signaler, Sensorer 
och System (S3), KTH, för ITT Flygt.  

Detta examensarbete är en del av en större uppgift som utförts tillsammans med 
examensarbetaren Henrik Åberg. Denna rapport lägger tyngdpunkten vid utvecklingen av 
testplattformen, medan implementeringen av densamma återfinns i Henrik Åbergs rapport 
Testplattform för pumpstyrning – Implementering av testplattform. För en komplett bild av den 
slutgiltiga testplattformen rekommenderas att läsa båda rapporterna. 

Rapporten består av en inledande del med uppgiftsbeskrivning, ett grundläggande teoriavsnitt 
samt ett avsnitt med mer uppgiftsspecifik teori och hur denna tillämpas. Rapporten avslutas med 
slutsatser och diskussion kring resultatet. 

1.1 Uppgiften 
Uppgiften är att skapa en testplattform som i torr miljö testar, utvärderar och jämför olika pump-
styrningar för avloppspumpar. Med test i torr miljö menas simulerade tester i labb utan 
uppkoppling av fysiskt pumpsysystem. Testplattformen består av en simulerad pumpstation, till 
vilken befintliga pumpstyrningar kan kopplas. Plattformen hanterar de in- och utsignaler som 
krävs, sköter simuleringen av driftförhållanden och presenterar de data och visuella bilder som 
beskriver den resulterande pumpningen. Hårdvarugränssnittet ska vara så generellt som möjligt 
för att möjliggöra kommunikation med pumpstyrningar av olika typ. 

1.2 Syfte
Syftet med utvecklandet av testplattformen är att ge ITT Flygt ett verktyg för att, på ett så 
verklighetstroget sätt som möjligt, kunna testa pumpstyrningshårdvara mot ett simulerat 
pumpsystem. Plattformen ska huvudsakligen användas för att utröna olika pumpstyrningars 
prestanda och begränsningar vid såväl normaldrift som extremsituationer. Det är också av 
intresse att kunna jämföra olika styrningar mot varandra. Genom att simulera ett pumpsystem 
istället för att göra en fysisk uppkoppling kan olika styrningar prövas mot exakt samma 
förutsättningar. De främsta fördelarna med en sådan testplattform är flexibilitet och snabb 
feedback och simuleringen är tänkt att kompletteras med tester i våt labbmiljö och i fält. 

1.3 Tidigare arbeten inom området 
Någon liknande plattform för test av pumpstyrningar finns i dagsläget inte på Flygt. Det finns en 
del pumpsimulerings- och dimensioneringsprogram som i olika mån används vid utveckling av 
pumpar och val av rätt pump till rätt applikation. Det finns även en del specialprogram som 
simulerar vissa enskilda skeenden såsom till exempel uppstartsförlopp. Det finns dock ingen 
komplett mjukvara för att dynamiskt simulera ett pumpsystem och dess interaktion med de olika 
befintliga styrsystemen. Det som framför allt skiljer denna testplattform från tidigare arbeten är 
möjligheten att koppla in pumpstyrningar i form av hårdvara. Inte heller utanför Flygt har något 
liknande testsystem för pumpstyrningar påträffats. 
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1.4 Beskrivning av problemet 
Testplattformen ska vara en simulering av en pumpstation, till vilken befintliga pumpstyrningar 
kopplas. I det här arbetet kommer pumpstationen och pumpstyrningen att betraktas separat, och 
tillsamman utgör de ett pumpsystem. Pumpstationen består av en pumpsump (själva tanken där 
vatten samlas), pumpar, frekvensomriktare, rörledningar mm. Pumpstyrningen är någon form av 
hårdvara innehållande styr och reglermjukvara, ofta inbyggt i ett skåp i anslutning till 
pumpstationen.  

Genom att dela upp ett sådant pumpsystem i pumpstyrning och pumpstation kan de ingående 
delarna behandlas separat, se Figur 1-1 och Figur 1-2.

Figur 1-1: Pumpsystemets två delar: pumpstyrningen och pumpstationen. 

Eftersom pumpstyrningen är en extern hårdvara, som ska kopplas in till testplattformen, behövs 
inte denna simuleras. Det som ska simuleras är istället själva pumpstationen. 

Figur 1-2: Testplattformens hårdvarudel och simuleringsdel. 

Pumpstyrning Pumpstation 

Hårdvara Simulering 

Pumpstyrning Pumpstation 
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Testplattformen ska alltså simulera en pumpstation med modeller för dynamik, temperaturer, 
effektförbrukning och störningar. Simuleringen ska innefatta pumpar, rörledningar, pumpsump, 
sensorer, frekvensomriktare, in- och utflöden, se Figur 1-3. Det simulerade systemet ska arbeta 
mot pumpstyrning i form av hårdvara.  

Figur 1-3: Närmare beskrivning av den simulerade delen av pumpsystemet. 

För att hårdvarudelen (pumpstyrningen) och den simulerade delen (pumpstationen) i 
testplattformen ska kunna kommunicera uppstår ett behov av ett hårdvarugränssnitt, se Figur
1-4. Detta gränssnitt skall vara generellt, så att kommunikation med pumpstyrningar av olika typ 
blir möjlig. 

Figur 1-4: Schematisk bild över testplattformen. 

Pumpstyrning Pumpstation 

Hårdvara Simulering 

Inflöde 
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Problemet består av att på lämplig hårdvaruplattform modellera och simulera pumpstationen 
samt utveckla ett hårdvarugränssnitt som klarar av att kommunicera med valfri pumpstyrning. 

1.5 Mål
Målet är att testplattformen skall göra det möjligt att studera och tolka pumpstyrningens funktion 
och resulterande pumpning. Detta för att utröna pumpstyrningens prestanda och begränsningar, 
dvs vilka typer av pumpstationer och situationer, normaldrift och extremer, som pumpstyrningen 
klarar.
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2 Bakgrund
Följande kapitel behandlar grundläggande teori kring pumpapplikationer och pumpsystem samt 
teori kring pumpar och dess egenskaper och prestanda. 

2.1 Pumpstationen
En pumpstation består i princip av en pumpsump (själva tanken där vatten samlas), ett 
inloppsrör, ett antal pumpar och ett utloppsrör (se Figur 1-3 och Fel! Hittar inte referenskälla.).
Varje pump har ett eget utloppsrör som leder från pumpen till en ventilkammare. I 
ventilkammaren sitter det back- och avstängningsventiler på rören som därefter går ihop till ett 
gemensamt större rör som i sin tur leder bort från stationen. I regel används minst två pumpar i 
en station. Oftast dimensioneras pumparna så att den ena själv klarar av att pumpa bort det 
inflödade vattnet. Övriga pumpar används om det under en period behövs stor pumpkapacitet, t 
ex vid ett kraftigt regnoväder. När det finns fler än en pump i ett system förekommer oftast 
alternering av pumpstarterna för att samtliga pumpar ska hållas igång och slitas jämnt.  

En pumpsump är vanligtvis fyrkantig eller rund till sin utformning och kan generellt beskrivas 
som en tvärsnittsarea som funktion av höjden. I botten på tanken lutar oftast väggarna något inåt 
för att fasta partiklar ska forslas mot pumpinloppet. Förutom själva pumpen så innehåller 
sumpen även en del rör och eventuellt någon extra vägg som hindrar inflödet att skapa för stora 
flödesstörningar för pumparna. 

I avloppssammanhang är det vanligt att använda dränkbara pumpar. Fördelen med dränkbara 
pumpar är bland annat att motorn sitter direkt på impelleraxeln vilket är både effektivt och 
platsbesparande. Att dränka pumpen minskar dessutom problem med kavitation (se 2.5.4) och 
evakuering av luft samt ger naturlig kylning från det omgivande vattnet. 

2.2 Pumpstyrningen
Pumpar i en pumpstation styrs i regel av någon sorts pumpstyrning. Pumpstyrningen avgör 
vilken eller vilka pumpar som skall köras för att få ett lämpligt sätt kompensera för inflödet. En 
viktig uppgift är också att alternera mellan pumparna, så att alla pumpar får köras ungefär lika 
mycket. Detta för att alla pumparna ska hållas igång och slitas jämt.  

Styrningen får vanligen information om nivån i sumpen från en tryckgivare i sumpen och/eller 
från nivåvippor. Nivåvippor är mekaniska brytare som sitter inbyggda i flöten. När vattnet når 
upp till flötena, som hänger från taket, slår brytaren från. Det är vanligt att styrningen använder 
en tryckgivare för själva styrningen och en hög- respektive lågnivåvippa för varningssignaler.  

Vid styrning av pumpar i ett system som saknar kontinuerlig nivågivare används två eller flera 
nivåvippor för att avgöra om en pump ska vara av eller på. Den högsta av de två vipporna 
definierar pumpens startnivå och när nivån stiger över denna nivå startas pumpen. Pumpen körs 
sedan så länge nivån överstiger den lägre vippan vilken definierar pumpen stoppnivå.  

Normalt är inte styrningens syfte att hålla vare sig nivån i sumpen eller utflödet konstant. 
Flödesgivare används dessutom sällan i avloppsapplikationer då de är för dyra. Oftast styrs 
pumparna endast med ren på-och-av-reglering vilket gör en mer noggrann reglering i princip 
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omöjlig. I en del tillämpningar är det dock intressant att kunna kontrollera flödet och/eller nivån 
på ett mer exakt sätt än att bara slå på och av pumpen. Det finns två huvudsakliga sätt att göra 
detta; strypreglering och varvtalsreglering.

Strypreglering innebär att en strypventil sätts på utloppsröret vilket adderar ett extra mottryck 
som pumpen måste övervinna vilket i sin tur resulterar i ett minskat flöde. Denna metod är 
oekonomisk då all nedreglering blir rena förluster eftersom pumpen alltid går på fullt varvtal. 

Ett mer ekonomiskt sätt att kontrollera flödet kan vara att varvtalsreglera pumpen (motorn). I 
vissa fall är endast en pump varvtalsreglerad medan övriga pumpar körs på full hastighet (På/Av) 
och i andra fall är alla pumpar varvtalsreglerade, gemensamt eller individuellt. Varvtalreglering 
åstadkoms med hjälp av en frekvensomriktare (VFD, Variable Frequency Drive). Mer ingående 
hur en VFD fungerar beskrivs i 2.4 och hur varvtalsreglering påverkar pumpningen beskrivs i 
2.8.

Vissa styrningar utför en del interna beräkningar under gång. Beräkningarna kan innefatta t ex 
pumpad volym, pumpens körtid, förbrukad energi etc. För att kunna göra dessa beräkningar 
krävs i regel att styrningen förutom nivån även har tillgång till exempelvis pumpströmmarna. 

Pumpstyrningar kan också ha inbyggda städfunktioner som oftast innebär att nivån i sumpen 
pumpas ner så långt det går för att på så sätt kunna pumpa bort slagg som flyter på ytan. I övrigt 
har styrningar ofta även en övervakande funktion och larmar på olika sätt vid exempelvis 
överhettning eller läckage. 

2.3 Pumpen
Det finns många olika användningsområden för pumpar, och därför också många olika typer av 
pumpar. En gemensam nämnare för alla pumpar är att de har som funktion att flytta någon form 
av materia, ofta vätska, från en plats till en annan.

Några av de pumptyper som finns och som används i olika hög grad är centrifugalpumpar, 
kolvpumpar, kapselpumpar och ringpumpar. Detta arbete fokuserar helt på dränkbara 
centrifugalpumpar för avloppsapplikationer då det är detta som är Flygts huvudområde.  

Centrifugalpumpen är den typ av pump som lämpar sig bäst för dränkbara ändamål på grund av 
att den är liten i förhållande till sin flödeskapacitet. Dessutom är den konstruktionsmässigt enkel 
och robust. I huvudsak är den uppbyggd av en motordel och en hydrauldel.  

2.3.1 Motordelen

Centrifugalpumpens drivenhet utgörs av en asynkronmotor. I princip består den av en fast 
lindning, statorlindningen, och en roterande lindning, rotorlindningen. När statorlindningen 
ansluts till elnätet uppstår ett magnetfält i både stator och rotor. Kraften som uppstår till följd av 
magnetfältet får rotorn att rotera. Rotorn kopplas till en axel som går vidare till pumpens 
hydrauldel. [9] 

Två olika vridmoment kommer här in i bilden, motorns drivande vridmoment (motormomentet) 
och pumphjulets bromsande vridmoment (lastmomentet). En pump motsvarar en kubisk last, 
vilket medför en kvadratisk lastmomentkurva enligt Figur 2-1 där M  är momentet och n  är 
varvtalet. [9]
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Figur 2-1: Motormoment och lastmoment för en pumpmotor, båda som funktion av varvtalet. 

Vid start av pumpen är motormomentet relativt stort, samtidigt som lastmomentet är lågt. Detta 
medför att varvtalet kommer att öka vilket i sin tur innebär att både motormomentet och 
lastmomentet ökar. Vid ett visst varvtal når motorn sitt maximala drivande moment varefter 
momentet avtar för högre varvtal. Så länge motormomentet är högre än lastmomentet ökar 
varvtalet. När varvtalet når den punkt där de båda momenten är samma kommer motorns varvtal 
att stabilisera sig. [9] 

Motorns maximala varvtal, det synkrona varvtalet, är det varvtal motorn uppnår då motorn är 
obelastad (lastmomentet är noll). Storleken på det synkrona varvtalet bestäms av  

p

f
nn synk 120max   där f är nätfrekvensen och p motorns poltal [5].

På grund av momentkurvornas utseende skiljer sig inte pumpens nominella varvtal särskilt 
mycket från det synkrona (maximala) varvtalet. Denna skillnad mellan synkront och faktiskt 
varvtal är vanligtvis i storleksordningen 1-3 % av det synkrona varvtalet, dvs

31~
max

max

n

nn nom  % 

Denna skillnad benämns som motorns eftersläpning. [5] 

Avståndet i y-led mellan den aktuella arbetspunkten och motorns maximala drivmoment kallas 
för momentreserv (Figur 2-2). Om detta avstånd blir för lågt finns risken att motorns moment 
inte räcker till att driva pumpen om lastmomentkurvan oförutsett skulle stiga på grund av till 
exempel igensättning. 

motormoment 

lastmoment 

n

M

Mmax

nmax

nnom
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Figur 2-2: Motorns momentreserv. 

2.3.2 Hydrauldelen

Det är i hydrauldelen som pumpaxelns effekt, i form av vridmoment, överförs till hydraulisk 
effekt i vattnet. Hydrauldelen består av pumphus, med in- och utlopp samt pumphjulet (Figur
2-3). [9] 

Principen för en centrifugalpump är att vattnet sugs in genom inloppet som ligger i centrum av 
pumphuset. När pumphjulet roterar slungas vattnet mot pumphusets ytterkant och därefter ut 
genom utloppet. Undertrycket som då uppstår vid hjulets centrum suger in nytt vatten. [9] 

Figur 2-3: Centrifugalpump i genomskärning. 

Hur pumphjulet är utformat beror på en mängd faktorer. Här styr pumpens användningsområde 
men även saker som slittålighet och igensättning spelar stor roll. 

n

M

Mmax

Mnom

Moment-
reserv

Pumphjul

Pumphus

Utlopp

Inlopp

Motor
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2.4 Frekvensomriktaren 
Som nämns i 2.3.1 är pumpens varvtal beroende på frekvensen och genom styrning av denna kan 
pumpens hastighet varieras. Frekvensen varieras lämpligen via en frekvensomriktare (VFD, 
Variable Frequency Drive). Genom att använda en VFD ökas kontrollen av systemet och 
möjligheten att spara energi uppstår (se vidare 2.8.1).

2.4.1 Hur ändras frekvensen 

Principen bakom en VFD är relativt enkel och sker i stora drag i följande två steg (Figur 2-4):
[7] [5] 

1. Den inkommande sinusspänningen korrigeras till en likspänning 

2. Växelspänningen återskapas med önskad frekvens genom att hacka upp likspänningen i 
korta pulser för att approximera en ideal sinusvåg. 

Figur 2-4: Schematisk bild över funktionen hos en VFD. 

Det finns olika typer av frekvensomriktare som genomför dessa två steg på olika sätt. Framförallt 
är det olika sätt att återskapa sinusvågen som skiljer de olika frekvensomriktarna. De 
frekvensomriktare som främst används i pumpapplikationer är av typen Pulse Width Modulation 
(PWM). Frekvensomriktare av PWM-typ använder sig oftast av en konstant spänning som delas 
upp i korta pulser. Genom att variera längden på pulserna åstadkoms en fingerad sinusvåg med 
önskad frekvens. Återskapandet av sinusvågen kan ses i Figur 2-5 där U  är spänningen och t  är 
tiden. [7] [5] 

Figur 2-5: Återskapning av sinusvåg med Pulse Width Modulation. 
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2.4.2 Varvtalsreduceringens påverkan på motorn 

Karaktären hos en elektrisk motor påverkas av att frekvensen, och därmed hastigheten, minskar. 
Motormomentet, T , är en funktion av inspänningen, U , frekvensen, f , samt en konstant, k .

[5]

Det finns två standardsätt att kontrollera utspänningen från en VFD. Antingen är spänningen 
direkt proportionell mot frekvensen eller så är den proportionell mot frekvensen i kvadrat. Då 
spänning direkt proportionell mot frekvensen används kommer motormomentet förbli konstant 

när frekvensen minskar, medan momentet blir proportionellt mot frekvensens kvadrat då 2~ fU

används. [5]

Som tidigare nämnts representerar en pump en kubisk last, och skärningen mellan 
lastmomentkurvan och motormomentkurvan ger motorns aktuella arbetspunkt. I Figur 2-6
åskådliggörs hur arbetspunkten förändras vid en sänkning i varvtal, både för fU ~  och 

2~ fU , där M  är momentet och n  är varvtalet. [5] 

Figur 2-6: Förändringen av motormomentkurvan vid minskat varvtal, både med fU ~  och 
2~ fU .

Om spänningen är direkt proportionellt mot frekvensen ( fU ~ ) ses att skärningen rör sig ner 

längs motormomentkurvans högra flank vid nedvarvning. Vid nominell frekvens ligger 
skärningen ungefär i mitten på högerflanken, medan den för lägre frekvenser närmar sig flankens 
slut. Detta innebär att eftersläpningen ändras, och därmed försämras också motorns 
verkningsgrad vid nedvarvning. Vad gäller momentreserven, alltså avståndet i y-led mellan 
skärningspunkten och motormomentkurvans maxvärde, så ses att den i stället ökar. [5] 

Vid 2~ fU  förblir arbetspunktens relativa position i stort sett konstant (mitten på högerflanken) 

vilket medför att eftersläpningen, och därmed även motorns verkningsgrad, inte försämras lika 
mycket som vid fU ~ . Dock minskas här det maximala motormomentet när varvtalet sjunker 

vilket gör att även momentreserven minskar. [5] 
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Ur ren verkningsgradssynpunkt är det alltså lämpligare att använda frekvensomriktare med 
spänningen proportionell mot frekvensen i kvadrat, då motorns verkningsgrad då hålls så 
konstant som möjligt. Trots detta är det i pumpapplikationer rekommenderbart att använda 

fU ~ . Detta på grund av att det är viktigare att bibehålla en stor momentreserv även vid lägre 

varvtal. [5] 

2.5 Pumpkurvor
En pumps prestanda beskrivs av dess pumpdatablad. Pumpdatabladet innehåller ett antal kurvor 
som beskriver pumpens egenskaper. Den mest centrala är pumpens QH-kurva som anger 
sambandet mellan pumpens flöde och tryck. Databladet innehåller även kurvor över pumpens 
ineffekt, axeleffekt samt tillrinningstryck. Samtliga kurvor anges som funktion av flödet. 

2.5.1 QH-kurvan

En pumps prestanda beskrivs huvudsakligen av dess QH-kurva som visar sambandet mellan 
flödet (Q ) och trycket ( H ) [9]. I pumpsammanhang anges oftast flödet i enheten liter per 

sekund och trycket i meter vattenpelare, m eller mvp. Pumptrycket kallas ibland för 
uppfodringshöjd då det motsvarar det antalet meter som pumpen orkar lyfta vattnet. 1 mvp 
9800 Pa ( ghp ). Ju högre pumpen måste lyfta vattnet desto mindre flöde orkar den driva. 

En QH-kurva ser typiskt ut som i Figur 2-7. [9]

0

10

20

30

40

50

0 40 80 120 160

Q

H

Figur 2-7: En pumps QH-kurva beskriver dess flödes- och tryckkaraktäristik. 

Kurvorna i de datablad som finns för faktiska pumpar är framtagna genom experimentella 
mätningar. Detta görs genom att låta pumpen köra samtidigt som en strypventil på utloppsröret 
hindrar vattnet från att börja strömma. På detta sätt erhålls, med hjälp av en tryckmätare placerad 
innan ventilen, pumpens tryck vid nollflöde, den så kallade dämda punkten. Detta blir första 
värdet till pumpens QH-kurva. Ventilen öppnas därefter successivt samtidigt som trycket och 
flödet mäts vilket resulterar i en QH-kurva för pumpen. [9] 

Den faktiska QH-kurvans böjda karaktäristik beror på diverse förluster i pumpen. En ideal QH-
kurva är en rät linje som går genom hela första kvadranten. Genom att subtrahera de olika 
förlusterna i pumpen (till exempel stötförluster, friktionsförluster och förluster härrörandes från 
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att en pump har ett ändligt antal impellerblad) fås den böjda pumpkurvan i Figur 2-7. Figur 2-8
visar hur de olika förlusterna spelar in, och hur den faktiska kurvan härstammar från den ideala. 
[9]

Figur 2-8: När förluster subtraherats från den ideala QH-kurvan erhålls den faktiska QH-kurvan. 

2.5.2 Effektkurvor

Effektkurvorna beskriver hur pumpens effektbehov varierar med flödet och finns ofta i två 
versioner. Dels i form av ineffekt, inP , eller elektrisk effekt, det vill säga pumpens elektriska 

effektuttag från nätet, och dels i form av axeleffekt, axelP , som är den effekt som når pumpaxeln.  

Utöver dessa två effektbegrepp finns det ytterligare ett som i allra högsta grad är intressant 
nämligen den hydrauliska effekten, hydrP  , även kallad nyttig effekt. Det är den effekt som 

pumphjulet (impellern) överför till vattnet. Den hydrauliska effekten är en produkt av pumpens 
tryck, H , och flöde, Q , och räknas fram enligt [4] 

gQHPhydr

där  är densiteten och g  är allmänna gravitationskonstanten. 

Effekterna förhåller sig till varandra enligt följande:

Ändligt antal impellerblad 

Friktionsförluster 

Stötförluster
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tot

hydr

in

hydr

hydr

axel

P
P

P
P

Där är verkningsgraderna för de olika delarna i systemet. Ett annat sätt att härröra 

effektbegreppen till varandra är via effektförlusterna i motorn respektive pumpen, se Figur 2-9.
[9]

axelin PP motorförluster hydrP pumpförluster  motorförluster 

Figur 2-9: De olika effektbegreppen i ett pumpsystem. 

2.5.3 Verkningsgrad och konstruktionspunkt 

Konstruktionspunkten (även kallad BEP, Best Efficiency Point) är den punkt där pumpen är 
tänkt att arbeta. Vid konstruktionspunkten är stötförlusterna lägst vilket i sin tur leder till att 
pumpens verkningsgrad, , är högst vid denna punkt. Hur verkningsgraden varierar med flödet 

uttrycks ofta i en verkningsgradskurva. På QH-kurvan markeras konstruktionspunkten ofta med 
en liten vinkel, se Figur 2-10.

Pumpförluster 

Motorförluster

Pin

Paxel

Phydr
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Figur 2-10: QH-kurva, total verkningsgrad och markerad konstruktionspunkt. 

2.5.4 Kavitation och Tillrinningstryck 

På baksidan av impellerbladen (pumphjulsbladen) uppstår ett undertryck när impellern roterar 
hastigt. Lägre tryck innebär att vattnets förångningstemperatur sänks. Är vattnet tillräckligt 
varmt och trycket tillräckligt lågt kan det genom förångning bildas små ångbubblor på baksidan 
av impellerbladet. När dessa bubblor kommer en bit bort från impellern ökar trycket igen och 
bubblorna imploderar. Detta fenomen kallas kavitation, pumpen kaviterar. Kavitation kan ge 
upphov till stora skador på pumpen och impellern och är sålunda ett icke önskvärt fenomen. [9] 

För att kunna undvika kavitation introduceras begreppet Net Positive Suction Head (NPSH). Fritt
översatt betyder NPSH ungefär tillrinningstryck vilket är det statiska trycket på pumpen från 
vattnet i sumpen. NPSH-kurvan anger alltså det lägsta tillrinningstryck som krävs för att pumpen 
inte ska kavitera vid olika flöden. NPSH anges i absolut tryck, vilket innebär att även lufttrycket 
räknas med. Normalt lufttryck motsvarar ca 10,3 mvp vilket betyder att om NPSH-kurvan håller 
sig under detta värde kommer kavitation aldrig att uppstå oavsett nivån i sumpen. Ibland ses 
förkortningarna NPSHR och NPSHA. R står för Required och A för Available, alltså hur stort 
tillrinningstryck som behövs för att undvika kavitation respektive vilket tillrinningstryck som 
finns tillgängligt. [9] 

2.5.5 Odefinierade värden 

I teorin sträcker sig en pumps QH-kurva hela vägen genom första kvadranten, från noll flöde till 
noll tryck. På databladet för en specifik pump är prestandakurvorna ibland odefinierade vid låga 
flöden och/eller vid låga tryck. Ibland återfinns även ett streckat segment längst till höger på 
kurvorna. Anledningen till att kurvorna inte är definierade för hela första kvadranten är helt 
enkelt att så stora flöden, vilket ger väldigt låga tryck, inte faller inom pumpens arbetsområde. I 
detta område är pumpens prestanda helt enkelt för dålig eller så kan skador på materialet uppstå. 
Ett streckat segment anger gränsvärden där pumpen kan operera men med dålig prestanda. Vid 
val av pumpar till en viss applikation bör det tillses att pumparna inte kommer att jobba utanför 
det område som är definierat på databladet. 

För exempel på hur ett datablad med pumpkurvor kan se ut för en specifik pump, se Figur 2-11.
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Figur 2-11: Exempel på pumpdatablad. 
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2.6 Systemkurvor
På samma sätt som pumpen kan beskrivas med en QH-kurva, kan det system av rör som pumpen 
ska jobba mot beskrivas med en systemkurva.  

Systemkurvan berättar hur mycket mottryck systemet gör då ett visst flöde ska drivas genom det 
och kan beskrivas som en addition av två separata tryck. Först den geodetiska höjden, gH , som 

motsvarar höjdskillnaden mellan vattennivån i sumpen och systemets utlopp (Figur 2-12). Om 
utloppet är beläget under ytan i en annan tank räknas den geodetiska höjden till den andra 
tankens vattenyta. Den geodetiska höjden varierar med nivån i sumpen men är konstant med 
avseende på flödet. [9] 

Figur 2-12: Definition av den geodetiska höjden, Hg.

Utöver den geodetiska höjden fås friktionsförluster i ledningarna. Dessa kan ersättas med ett 
motsvarande mottryck, frikH , som är ungefär proportionellt mot kvadraten på hastigheten 

(flödet). Summan av den geodetiska höjden och friktionstrycket kallas för den manometriska 
tryckhöjden, manH (Figur 2-13). [9] 

Figur 2-13: Den manometriska tryckhöjden är summan av den geodetiska höjden och friktionstrycket. 

Hg

Hfrik

Hman

Hg Hg
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Att friktionsförlusterna är proportionella mot kvadraten på hastigheten är en följd av att flödet 
anses vara turbulent, vilket avgörs med hjälp av Reynolds tal. Reynolds tal är definierat som: [6] 
[11]

Vd
Re

där AQV  (flödet / tvärsnittsarean) är vätskans medelhastighet,  är densitet ( 1000 kg/m3

för vatten), d  är rördiameter och  är den dynamiska viskositeten  

(0,3·10-3 <  < 1,8·10-3 Ns/m2 för vatten, temperaturberoende). [6] [11] 

Om Re < 2000 anses flödet vara laminärt och om Re > 2000 anses flödet vara turbulent. I detta 
fall kommer Re alltid att vara mycket större än 2000 för alla rimliga värden på parametrarna 
vilket implicerar turbulent flöde. Turbulenta flöden är i princip oberoende av viskositeten (ingen 
inre friktion) och den yttre friktionen kan anses vara proportionell mot kvadraten på hastigheten. 
[6] [11] 

Figur 2-14: Systemkurva. 

Att systemkurvan i Figur 2-14 har värdet gH vid 0Q  innebär alltså att pumpen först måste 

motverka trycket från vattenpelaren i röret innan ett flöde kan uppstå. Allt eftersom flödet i röret 
ökar så ökar friktionsförlusterna kvadratiskt. Hur stor andragradskarakteristiken är beror på 
parametrar som rörlängd, material, ytråhet, antal krökar, antal ventiler, etc. Ett system med låga 
förluster, det vill säga flack systemkurva, kan kallas för ett lyftsystem då det i princip enbart är 
den geodetiska höjden som ska övervinnas. Om systemet istället har stora friktionsförluster och 
därmed en brant systemkurva kan det benämnas som ett förlustsystem. [9] 

Sammanfattningsvis kan rörsystemet som vattnet ska pumpas igenom generellt beskrivas som en 

andragradsfunktion 2kQmH . I princip är m -värdet den geodetiska höjden och k -värdet 

beskriver friktionsförlusterna. 
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2.7 Arbetspunkt
Skärningen mellan en pumps QH-kurva och en systemkurva är systemets arbetspunkt, se Figur
2-15. Arbetspunkten ger det tryck och flöde som pumpen och systemet kommer att anta vid 
stationäritet. [9] 

Figur 2-15: Arbetspunkt vid stationäritet. 

2.7.1 Osäkerhet i arbetspunkten 

Eftersom olika pumpar av samma modell har något olika karakteristik är det vanligt att i 
pumpdatabladet ange toleranser. För QH-kurvan återfinns ofta en streckad linje ovanför och en 
under kurvan. Dessa anger helt enkelt en toleranskorridor inom vilken QH-kurvan för en viss 
pumpmodell säkert kommer att hålla sig. På samma sätt finns det en osäkerhet i den systemkurva 
som beskriver det system pumpen jobbar mot. När arbetspunkten, som ju är skärningen mellan 
pumpens QH-kurva och systemkurvan, skall hittas innebär osäkerheten i kurvorna att den 
teoretiska arbetspunkten kan skilja sig något från den verkliga (Figur 2-16).

Figur 2-16: Toleranser vid framtagande av arbetspunkt. 
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2.8 Varvtalsreglering 
Vid varvtalsregleringen skalas pumpens QH-kurva (se vidare 3.5.2) vilket ändrar arbetspunktens 
läge och därmed också systemets flöde (Figur 2-17). [5] 

Figur 2-17: Varvtalsreglering. 

2.8.1 Varför varvtalsreglera? 

De två största anledningarna till att använda varvtalsreglering i ett pumpsystem är att minska 
energiåtgången och att mer noggrant reglera utflödet. 

Den energi som kan sparas med varvtalsreglering beror på hur systemet pumpen arbetar mot ser 
ut. Ett system kan i stora drag klassas som antingen ett förlustsystem eller ett lyftsystem. Ett 
förlustsystem är ett system med höga friktionsförluster och liten eller ingen geodetisk höjd, 
medan ett lyftsystem har stor geodetisk höjd men små friktionsförluster, se Figur 2-18. [3] 
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Figur 2-18: Arbetspunktens förändring vid varvtalsreglering. 

Den energi som krävs för att övervinna den geodetiska höjden är relativt konstant, medan 
friktionsförlusterna minskar med minskat flöde. I Figur 2-18 ses hur arbetspunkten ändras vid 
varvtalsreglering i ett förlustsystem respektive ett lyftsystem. I förlustsystemet minskar 
friktionsförlusterna hastigt i förhållande till flödesminskningen medan de är förhållandevis 
konstanta i lyftsystemet. Om inte applikationen har något närmare krav på flödet går det alltså 
att, i ett förlustsystem, spara energi genom att köra på ett lägre varvtal under längre tid istället för 
fullt varvtal, med stora friktionsförluster, under kortare tid. [3] 

I ett lyftsystem kan snarare motsatt effekt uppstå. Figur 2-18 visar att arbetspunkten rör sig bort 
från konstruktionspunkten som är markerad med en vinkel. Detta kan medföra en så pass 
försämrad verkningsgrad att det som tjänas i form av minskade friktionsförlusterna tas ut eller 
överstigs av verkningsgradsförsämringen. På så sätt kan energiåtgången till och med öka vid 
varvtalsreglering i ett lyftsystem. [3] 

I en del applikationer kan det vara av stor vikt att reglera systemets utflöde eller sumpnivån. I 
sådana applikationer kan energibesparingsaspekten få lägre prioritet. Här är då 
varvtalsregleringens huvudsyfte att styra utflödet oberoende av energiåtgången.

Varvtalsreglering även kan få andra negativa effekter på systemet.  På grund av att 
varvtalsreglerade pumpar ofta går med reducerad hastighet ökar risken för igensättning i pumpen 
såväl som sedimentering i rörledningarna. [5] 
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2.9 Flera pumpar i ett system 
Genom att använda sig av fler pumpar i ett system modifieras trycket och flödet. Pumparna kan 
kopplas på två sätt, i serie eller parallellt (Figur 2-19). Beroende på hur de kopplas adderas 
pumparnas QH-kurvor på olika sätt [9]. Följande resonemang kring additionen av QH-kurvorna 
gäller bara om pumparna är kopplade mot samma rörsystem. 

Figur 2-19: a) Seriekoppling av två pumpar. b) Parallellkoppling av två pumpar. 

Vid seriekoppling av två eller flera pumpar adderas tryckhöjderna i QH-kurvan (se Figur 2-20 
a). Studera fallet med två seriekopplade pumpar: Utloppet från den första pumpen är direkt 
kopplat till inloppet på den andra pumpen. Av detta följer att flödet genom de båda pumparna 
måste vara lika stort. Något annat skulle vara fysiskt omöjligt. Båda pumparna alstrar dessutom 
en tryckökning från inloppet till utloppet. Då den första pumpens utloppstryck blir den andra 
pumpens inloppstryck följer att tryckökningen över båda pumparna blir summan av de båda 
pumparnas individuella tryckökning. En analogi kan göras med en elektrisk krets. Komponenter 
som är seriekopplade genomflyts av samma ström och potentialskillnaden över dem är summan 
av potentialskillnaderna över de ingående komponenterna. [9] 

Om pumparna istället är parallellkopplade adderas endast flödena (Figur 2-20 b). Här behöver 
inte pumparna genomflytas av samma flöde men eftersom utloppen från pumparna är 
sammankopplade måste det vara samma tryck vid båda utloppen. Utloppstrycket blir alltid lika 
med det största individuella utloppstrycket. [9] 

Figur 2-20: a) QH-kurvor vid seriekoppling. b) QH-kurvor vid parallellkoppling. 

Vid serie- och parallellkoppling bildas alltså en resulterande QH-kurva för pumparna. För att se 
hur den resulterade pumpningen påverkas, det vill säga skärningen med systemkurvan, är det 
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intressant att titta på två olika typer av systemkurvor, en flack och en brant. I ett system med låga 
förluster (flack systemkurva, se Figur 2-21 a och b) ses att ökningen i tryck och flöde blir 
obetydlig vid seriekoppling, medan en avsevärt större ökning, framför allt i flödet, fås vid 
parallellkoppling. Alltså lönar det sig bättre att parallellkoppla pumparna om systemkurvan är 
flack.

Om systemet istället har stora förluster (brant systemkurva eller stor geodetisk höjd, se Figur
2-21 c och d) lönar det sig mer att seriekoppla pumparna, vilket framför allt leder till en ökad 
tryckhöjd.

Figur 2-21: a) seriekopplade pumpar, flackt system. b) parallellkopplade pumpar, flackt system. c) seriekopplade 
pumpar, brant system. d) parallellkopplade pumpar, brant system. 

Det finns tillfällen där det är intressant att ta reda på vad de ingående pumparnas enskilda tryck 
och flöden blir vid en sammankoppling. Till exempel vid effektberäkningar av två 
parallellkopplade pumpar är det nödvändigt att veta vilka flöden som respektive pump genererar 
för att kunna få fram vilken effekt som förbrukas. I Figur 2-22 ses de olika flödena för pumparna 
var för sig samt vid parallellkoppling. aQ  och bQ  är respektive pumps enskilda flöde då endast 

denna pump går, medan pQ  är det totala flödet vid parallellkoppling. apQ respektive bpQ är de 

båda pumparnas enskilda flöden vid parallellkoppling.
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Figur 2-22: Flöde för de enskilda pumparna vid parallellkoppling. 

Noterbart är: 

pbpap

pba

QQQ

QQQ

För att få så sanna värden som möjligt vid parallellkoppling av två pumpar bör även hänsyn tas 
till förlusterna i de olika pumparnas enskilda utloppsrör. Hur rörsystemet som vattnet flödar 
igenom ser ut påverkar ju systemkurvan direkt, och beroende på om det är en pump eller flera 
som är igång erhålls olika systemkurvor (se Figur 2-23).

Figur 2-23: a) Systemkurva när en pump går. b) Systemkurva när två pumpar går. (Systemkurvorna är överdrivna 
för att öka tydligheten) 
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Det är alltså inte bara pumparnas QH-kurvor som ändras vid parallellkoppling utan även 
systemkurvan påverkas.  

Istället för att förändra systemkurvan vid parallellkoppling av pumpar kan förlusterna för de 
enskilda utloppsrören bakas in i pumpkurvorna och skapa så kallade reducerade pumpkurvor. 
Om dessa reducerade kurvor används kan de enskilda utloppsrören avlägsnas och pumparna kan 
anses sitta direkt på ett gemensamt rör, se Figur 2-24. På detta sätt undviks att systemkurvan 
påverkas av vilka pumpar som används för tillfället. 

Figur 2-24: a) System av två parallellkopplade pumpar. b) Reducerat system av två parallellkopplade pumpar. 

Effekterna av att systemkurvan förändras vid parallellkoppling är relativt små. Särskilt eftersom 
de enskilda rören i de allra flesta applikationer är väldigt korta i jämförelse med det 
gemensamma huvudröret. På grund av detta har denna effekt helt approximerats bort i detta 
arbete.
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3 Utveckling av testplattformen 
Följande kapitel beskriver hur plattformen har utvecklats, från val av mjuk- och hårdvara för 
implementering till hur mjukvaran är strukturerad med bakomliggande teorier. 

Testplattformen syftar till att kunna koppla en pumpstyrning i form av hårdvara till en simulering 
av en pumpstation via ett hårdvarugränssnitt (Figur 3-1). Detta för att på ett enkelt, snabbt och 
billigt sätt undersöka styrningens prestanda och begränsningar. 

Figur 3-1: Schematisk bild över testplattformen. 

Att på det här sättet låta hårdvara vara del av en simuleringsloop kallas populärt för Hardware-
in-the-Loop, eller HIL, vilket är ett kraftfullt sätt att utveckla och testa enskilda delar i ett 
system. Syftet är att lura den hårdvara som ska testas att tro att den arbetar mot ett verkligt 
system i realtid. HIL-simulering är alltså ett mellanting mellan fälttest och simulering. Genom att 
simulera en stor del av systemet (allt utom testobjektet) ökar flexibiliteten samtidigt som både 
kostnaderna och systemets fysiska storlek minskas kraftigt. 

Plattformen kommer att bestå av en mjukvarudel och en hårdvarudel. Mjukvarudelen är själva 
programmet med simuleringsalgoritmerna. Hårdvarudelen är del den hårdvara på vilken 
simuleringen är implementerad och dels det hårdvarugränssnitt som kommer att krävas mellan 
simuleringen och pumpstyrningen. 

3.1 Val av mjukvara 
För implementering av testplattformens mjukvara används LabVIEW, från National Instruments, 
som är en grafisk utvecklingsmiljö. Detta val är resultatet av en jämförande studie där olika 
program jämfördes enligt nedanstående kriterier.  

Vad krävs av den valda mjukvarumiljön?

Klara matematiska beräkningar 
Möjlighet att skapa ett grafiskt gränssnitt 
Klara av realtidssimulering 
Kunna ta emot och skicka externa signaler 
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Vilka faktorer vägs in i valet? 

Pris
Vad finns på Flygt 
Hur bekant är programmet för utvecklaren 
Vad krävs utöver det som ingår (I/O-kort, annan mjukvara, etc) 
Hur lång är leveranstiden 
Finns lämplig hårdvara (PC) som programmet kan köras på 

Efter ett första urval stod mellan MATLAB/Simulink och LabVIEW. Båda alternativen klarar 
väl av de rent matematiska krav som ställdes. LabVIEW är dock bättre anpassat för utveckling 
av grafiska användargränssnitt och har dessutom ett bra stöd för hårdvarukommunikation. 
MATLAB saknar stöd för realtidsapplikationer och måste därför kompletteras med 
tredjepartsmjukvara. Dessa är de huvudsakliga argument som föranledde valet av LabVIEW för 
implementering av mjukvarudelen av testplattformen. 

3.2 Val av hårdvara 
Testplattformen består hårdvarumässigt av en stationär PC med ett I/O-kort (NI PCI-6229) för 
kommunikation med rena analoga och digitala signaler. Att implementera plattformen på en PC 
var en naturlig följd av att LabVIEW valdes som utvecklingsmiljö. Övriga bakomliggande 
diskussioner kring hårdvaruvalet ges nedan. 

3.2.1 I/O-kort eller fältbuss 

Kommunikationen med pumpstyrningshårdvaran kan ske på två huvudsakliga sätt. Alternativ ett 
är via någon typ av fältbuss och alternativ två är att läsa och skriva de digitala och analoga 
signalerna direkt på styrningens in- och utgångar via ett I/O-kort. Fältbuss är dessvärre inte 
någon väldefinierad standard utan här finns tvärtom en stor variation av olika kopplingsdon och 
protokoll. Användandet av fältbuss innebär således att plattformen låses till ett visst protokoll, 
vilket medför en begränsning i plattformens generalitet. Om generaliteten ska bibehållas, trots 
användandet av fältbuss, krävs att plattformen har stöd för alla vanliga protokoll, vilket skulle 
innebära en stor arbetsbörda vid implementeringen. För att slippa gardera sig väljs därför 
fältbussalternativet bort till förmån för ett mer generellt I/O-kort, som tar emot och skickar 
analoga och digitala styrsignaler direkt. Slutligen föll valet på kortet NI PCI-6229 (Figur 3-2),
ett kort som har 4 stycken analoga utgångar, 16 stycken analoga ingångar och 48 stycken digitala 
in/utgångar och tack vare fabrikatet (National Instrument) är det väldigt lätt att integrera med 
LabVIEW.
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Figur 3-2: I/O-kort, NI PCI-6229. 

3.2.2 Signalkonditionering

Eftersom ambitionen är att testplattformen ska vara så generell som möjligt ställs höga krav på 
att I/O-kortet är kompatibelt med olika pumpstyrningar. Olika styrningar har naturligtvis olika 
krav på vilken typ av signaler som används men oftast består de analoga signalerna av 
strömsignaler på 4-20 mA och de digitala signalernas logiska etta ligger mellan 5 och 24 V. Det 
valda I/O-kortets analoga signaler använder spänningssignaler på -10 till 10 V och digitala 
signaler på 5 V. Det kan således komma att kräva en del signalkonditionering för att få 
kommunikationen mellan I/O-kortet och pumpstyrningen att fungera. Konverteringen av kortets 
analoga utsignaler sker via mätvärdesomvandlare som omvandlar spänningssignaler, 0-10 V, till 
strömsignaler på 0-20 mA eller 4-20 mA. Vad gäller kortets analoga insignaler kan det komma 
att krävas en konvertering från strömsignal till spänningssignal. Även detta kan åstadkommas 
med en mätvärdesomvandlare, men ett billigare och smidigare alternativ är att låta strömsignalen 
passera genom ett precisionsmotstånd för att därigenom erhålla önskad spänningsnivå. Kortets 
digitala signaler konditioneras via ett relä för att få rätt spänningsnivåer. 

3.2.3 Realtidsoperativsystem?

För HIL-system med stora krav på noggrannhet och med tidskritiska algoritmer är det 
nödvändigt att använda sig av ett realtidsoperativsystem (RTOS) vid implementeringen. Ett 
RTOS kör oftast applikationen på en helt egen processor vilket försäkrar att applikationen får 
högsta prioritet. Utan ett RTOS tvingas programmet dela processorkapacitet med till exempel 
Windows, vilket gör att det aldrig går att garantera tidsåtgången för en iteration. 

Aspekterna kring RTOS är alltså mycket viktiga vid tidkritiska applikationer och system med 
små tidkonstanter. Testplattformen består i stort av en simulering av pumpning i ett system, 
vilket innebär relativt långsamma förlopp (i storleksordningen sekunder). Ett I/O-kort med 
RTOS är ungefär fyra gånger dyrare än ett vanligt kort som använder datorns befintliga 
processor. På grund av systemets långsamma förlopp och den stora skillnaden i pris är det inte 
motiverat att implementera testplattformen på ett RTOS i första skedet. 

3.2.4 Stationär eller portabel plattform? 

En stationär dator har plats för en handfull I/O-kort av PCI-typ medan en bärbar dator har klara 
fysiska begränsningar vad gäller plats för kort. Det finns förvisso I/O-kort för PCMCIA (PC 
card) på marknaden men dessa är betydligt dyrare än PCI-kort och har dessutom mer begränsade 
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I/O-möjligheter, dvs färre digitala och analoga in- och utgångar. Den fördel som en bärbar dator 
skulle ge i form av sin portabilitet vägs upp av priset för både dator och I/O-kort samt 
begränsningen i antalet analoga och digitala kanaler. Valet faller därför på en stationär PC. 

3.3 Programstruktur
Plattformens mjukvarudel ska, som tidigare nämnts, simulera en pumpstation. Programmet 
består av en inmatningsdel för inställning av simuleringsparametrar och en simuleringsloop där 
beräkningarna sker. I inmatningsdelen definieras sumpstorleken, antal pumpar med tillhörande 
pumpkurvor, systemkurvan, inflöde, etc. Dessa värden blir sedan ingångsvärden till 
simuleringsloopen som beskrivs av Figur 3-3 och vars delar förklaras mer ingående i avsnitten 
nedan.

Figur 3-3: Simuleringsloopen beräkningsgång. 

3.4 Tidsteg
Eftersom programmet inte är implementerat på ett RTOS så finns det inga garanterade 
iterationstider. Om iterationstiden i programmet skulle låsas till ett fixt värde skulle detta värde 
vara tvunget att vara ganska stort. För att undvika detta används ett variabelt tidsteg. Detta löses 

Bestäm tidsteg 
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I/O 

Igensättning
Sörpling

etc

Skala och addera pumpkurvor 
Skala systemkurva

Beräkna pumptemperatur 
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Dynamisk
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genom att avläsa datorns interna klocka i början av varje iteration och subtrahera motsvarande 
värde från föregående iteration. Den interna klockan har en precision på en millisekund. 
Simuleringsloopen exekveras alltså så fort den kan och tidsteget, dt , ändras därför under 
simuleringens gång. Den totala simuleringstiden fås genom addition av tidstegen. 

3.5 Modifiering av pump- och systemkurvor 
Under simuleringens gång kommer pumpkurvorna att modifieras. Modifieringen beror på hur 
många pumpar som körs och om de är varvtalsreglerade. Även andra effekter som till exempel 
igensättning kan påverka kurvorna. Vid modifiering och addition av kurvor används alltid de 
ursprungliga kurvorna som referens. Detta för att inte få följdfel då kurvorna i princip skalas om 
vid varje iteration om pumparna är inställda på VFD-styrning. 

3.5.1 Parallellkoppling av pumpar 

När mer än en pump kör samtidigt kommer flödet för de verksamma pumparna adderas (se 2.8)
och en resulterande QH-kurva byggs upp. Parallellkoppling av pumparna antas således. De 
individuella pumpkurvorna normeras först till samma H-skala som den största pumpen. Detta 
sker med linjärinterpolation. Därefter kan pumparnas flöden enkelt adderas för att få fram den 
totala pumpkurvan.  

3.5.2 Varvtalsreglering av pumpar 

När en pump varvtalsregleras från sitt nominella varvtal, 1n , till 2n skalas flödet, Q , trycket, H ,

och effekten, P , enligt: [1] [5] 

2

1

2

1

n

n

Q

Q
   

2

2

1

2

1

n

n

H

H
3

2

1

2

1

n

n

P

P

Dessa tre formler kallas affinitetslagarna. De stämmer bra för små variationer i varvtal och blir 
mer approximativa ju större ändringarna i varvtal blir. Att skala kurvorna med affinitetslagarna 
oavsett storleken på varvtalsändringen är en fullgod approximation då en pump i praktiken sällan 
körs under 25 Hz, dvs hälften av det nominella varvtalet. 

Vid varvtalsreglering skalas alltså de olika pumparnas pumpkurvor enligt affinitetslagarna innan 
adderingen sker. Varvtalssignalen, 2n , fås som en analog insignal till I/O-kortet. 

3.5.3 Igensättning

Igensättning uppstår då avlagringar eller främmande föremål fastnar i pumpen och på så vis 
försämrar pumpens prestanda, vilket kan ses som en modifiering av pumpkurvorna. Igensättning 
av pumpar är ett stort problem och något som det läggs stor vikt vid under utveckling av nya 
pumphjul och pumphus. Det kan vara stora föremål som fastnar och helt eller delvis hindrar 
pumphjulet från att rotera eller materia som byggs upp på någon detalj i pumpen och därmed 
försämrar pumpens förmåga att pumpa vatten. En igensättning kan ses som en kombination av en 
ideal flödesigensättning och en ideal effektigensättning. 

Ideal flödesigensättning påverkar endast flödet genom pumpen. Att begränsa pumpens förmåga 
att generera flöde innebär i stort sett alltid att även pumpens tryck påverkas. Liksom vid 
varvtalsreglering skalas pumpens QH-kurva ner men med den skillnaden att tryck- och 
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flödesminskningen inte följer affinitetslagarna utan är helt beroende av 
igensättningskaraktäristiken. 

Ideal effektigensättning innebär att pumpens effektåtgång stiger utan att prestanda i form av 
flöde och tryck påverkas. Ökningen av effektåtgången leder till sänkt verkningsgrad, se 2.5.2.

Vid försök att avlägsna en igensättning är det oftast så att den antingen helt förblir kvar eller helt 
försvinner. Delvis borttagning förekommer sällan. Det finns olika strategier för att avlägsna 
igensättning. De vanligaste och mest effektiva är att i olika kombinationer stoppa pumpen och 
eventuellt köra den baklänges för att lossa eventuella hinder i pumphjulet. För att simulera 
borttagandet av en igensättning definieras igensättningens ”svårighetsgrad” som en procentsats, 
vilken anger chansen för lyckat avlägsnande vid ett pumpstopp. 

3.5.4 Sörpling och kavitation 

Under simuleringens gång kontrolleras hela tiden om pumpen kaviterar eller sörplar. Kavitation 
kontrolleras genom att jämföra tillrinningstrycket (nivån i sumpen plus atmosfärstrycket) med 
pumpens NPSH-värde vid aktuell arbetspunkt. Om tillrinningstrycket är mindre än NPSH-värdet 
kaviterar pumpen. Då kavitation är ett mycket komplext fenomen simuleras inte detta utan dess 
eventuella förekomst konstateras endast. Eftersom NPSH är ett tryck skalas denna med 
kvadraten på en varvtalsändring enligt affinitetslagarna. 

Om nivån i sumpen kommer under en för pumpen fördefinierad sörplingsnivå så sörplar den. 
Sörpling innebär att pumpen börjar suga in luft från ytan. Flödet och effektförbrukningen går då 
ner på grund av minskat motstånd. Detta simuleras genom att flödet och trycket sätts till noll och 
effekten sätts godtyckligt till 75 % av nollflödeseffekten vid aktuell hastighet. 

3.5.5 Modifiering av systemkurvan 

Systemkurvan förändras kontinuerligt under simuleringen i och med att den geodetiska höjden 
ändras med nivån i sumpen. Den systemkurva simuleringen använder för beräkningar ska vara 
angiven vid nollnivå i sumpen. Detta är alltså den högsta möjliga systemkurvan. Aktuell 
systemkurva är sedan hela tiden den inmatade systemkurvan minus aktuell nivå i sumpen. 
Allteftersom nivån i sumpen ökar så kommer systemkurvan att sjunka motsvarande. 
Andragradskarakteristiken förblir dock oförändrad, det vill säga kurvan förskjuts endast i y-led. 

3.6 Dynamisk arbetspunkt 
När en pump ändrar hastighet, vid till exempel uppstarts- och avstängningsförlopp kommer 
arbetspunkten att behöva betraktas dynamiskt då den inte alltid kommer att överensstämma med 
den stationära arbetspunkten (skärningen mellan systemkurvan och pumpens QH-kurva). Den 
dynamiska arbetspunkten, som ges av Ekvation 3-1, talar momentant om vilka flöden och tryck 
som finns i systemet som helhet såväl som i varje pump.  

dtgQHQH
m

A
QdQQQ oldsysoldpumpoldoldny

21000
Ekvation 3-1 

Dynamiken och härledningen av Ekvation 3-1 beskrivs närmare nedan. Tre faktorer bestämmer 
den dynamiska arbetspunkten. Dessa är pumpens hastighetsändring (dvs ändringen av pumpens 
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QH-kurva), systemkurvans ändring med vattennivån och trögheten hos vattenmassan i systemet. 
Framförallt den senare kan ha stor inverkan på systemet.  

3.6.1 Pumpens hastighetsändring och systemets tröghet 

En verklig pump startar inte momentant utan kommer att under en kort tidsperiod att varvas upp 
från stillastående till full fart. För normalstora pumpar är detta förlopp av storleksordningen 0,1-
1 sekund och simuleras som en tidsbestämd uppskalning enligt affinitetslagarna. 

Figur 3-4: Acceleration av pump från noll till fullt varvtal. 

För ett fyllt rörsystem i vila gäller då följande: När pumpen startar enligt Figur 3-4 kommer ett 
tryck att byggas upp till dess att pumpens tryck motsvarar trycket från den geodetiska höjden. 
Flödet är då fortfarande noll i systemet (Figur 3-5).
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Figur 3-5: Pumpen har varvats upp och kan precis trycka emot vattenpelaren i rörsystemet. 
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När pumpen accelererat ytterligare lite fås ett ”överskott” av tryck som används till att accelerera 
vattenmassan i rörsystemet (Figur 3-6). Detta accelererande tryck från pumpen är hela tiden 
differensen mellan pumpkurvan och systemkurvan avläst vid det aktuella flödet (Figur 3-7).

Figur 3-6: När pumpens QH-kurva kommer över systemkurvan fås ett litet accelererande tryck som ger ett första 
litet flöde. 

Figur 3-7: Det accelererande trycket är skillnaden mellan pumpens QH-kurva och systemkurvan. 

Det accelererande trycket, accH , verkar på rörsystemets tvärsnittsarea, A , vilket ger en 

accelererande kraft som enligt Newtons andra lag ger en flödesändring dQ :
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Det accelererande trycket läses ur pumpkurvan respektive systemkurvan som 
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QHQHH syspumpacc      [m] gQHQHH syspumpacc      [Pa] 

där  är densiteten och g  är allmänna gravitationskonstanten. 

Det momentana utflödet kan därefter beräknas som 

dtgQHQH
m

A
QdQQQ oldsysoldpumpoldoldny

21000
Ekvation 3-1 

oldpump QH  och oldsys QH  fås genom att linjärinterpolera i respektive kurva. oldQ  är flödet vid 

den senast beräknade momentana arbetspunkten. 

Efter ett kort tag har pumpen nått sin fulla hastighet. Vattenmassan fortsätter att accelereras men 
allteftersom flödet ökar blir det accelererande trycket mindre för att slutligen bli noll vid den 
statiska arbetspunkten – skärningen mellan systemkurvan och pumpkurvan. Schematiskt kan 
tankegången beskrivas av Figur 3-8.

Figur 3-8: Tankegång för acceleration av vattnet i rörsystemet. Det aktuella flödet återkopplas mot QH-kurvan och 
systemkurvan för att få ett accelererande tryck som ger ett nytt, större, flöde. 

För ett sådant uppstartsförlopp kommer arbetspunkten som funktion av tiden typiskt att röra sig 
från origo upp längs H-axeln, för att ansluta till pumpkurvan när flödet är litet och sedan följa 
pumpkurvan mot den statiska arbetspunkten, se Figur 3-9. Detta är en följd av att pumpens 
uppstart är mycket snabbare än vattnets acceleration. 
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Figur 3-9: Den ljusa/gula streckade linjen anger hur arbetspunkten  
rör sig med tiden vid uppstart mot fullt system. 

Ekvation 3-1, som är resultatet av resonemanget ovan, gäller inte bara vid uppstartsförlopp utan 
även generellt vid en hastighetsändring eller avstängning av en pump. Då en pump slås av varvas 
den, precis som vid uppstart, ner med affinitetslagarna. Ett negativt accelererande tryck uppstår 
då, varefter flödesändringen kan beräknas (Figur 3-9). Vattenmassan i systemet kommer alltså 
att fortsätta flöda en kort stund på grund av massans tröghet. Systemkurvan innehåller 
information om både friktionens och gravitationens (genom den geodetiska höjden) bidrag till 
retardationen.

Figur 3-10: Det accelererande trycket blir negativt vid avstängning av pump. 

3.6.2 Backventil och tillbakarinning 

Ovanstående resonemang gäller vid start och stopp av ett fullt rörsystem. Om rören är tomma vid 
start så kommer både den geodetiska höjden och systemkurvans andragradskarakteristik att 
ändras dramatiskt allteftersom röret fylls. Hur systemkurvan ändras beror på var på röret som 

0

10

20

30

40

0 40 80

Q

H

Hacc



Björn Stenberg
Testplattform för pumpstyrning

Utveckling av testplattform

Utveckling av testplattformen 35

böjar, ventiler och liknande är placerade. Eftersom dessa data väldigt sällan är tillgängliga och 
start med tomt system dessutom är ganska ovanligt tas inte detta fall upp närmare. I normala fall 
sitter det alltid backventiler nära pumparna som gör att vattnet stannar kvar i rörsystemet. En 
ideal backventil stängs när flödet blir noll och öppnas direkt vid positivt flöde. I verkligheten 
hinner vattnet dock nästan alltid få ett visst negativt flöde innan backventilen hinner stänga. När 
ventilen då stängs uppstår det en tryckvåg som rör sig fram och tillbaka genom röret. 
Tryckvågen får ventilen att öppna och sluta sig några gånger i ett transientförlopp. Vid hastig 
avstängning av en pump fås således ett visst backflöde genom pumpen. Detta backflöde har en 
viktig uppgift i att rensa pumpen från igensättningar (se 3.5.3). I simuleringen antas dock ideala 
backventiler och ingen tillbakarinning, vilket innebär att Ekvation 3-1 kompletteras med 
bivillkoret 0nyQ .

3.6.3 Numeriskt instabilt system 

Om tidsteget är stort och/eller systemet för lätt och utloppsarean för stor kan den momentana 
arbetspunkten bli instabil eller oscillerande. Om till exempel det accelererande trycket vid 
uppstart multipliceras med ett för stort tidsteg kan det nya flödet vid nästa iteration bli större än 
flödet vid den stationära arbetspunkten. I denna punkt är nu det accelererande trycket negativt 
och arbetspunkten hoppar därför tillbaka. Beroende på tidstegets storlek kan nu den stationära 
arbetspunkten återigen passeras osv. Detta problem löses i simuleringen på två olika sätt: Genom 
att begränsa tidsteget och se till att den stationära arbetspunkten aldrig passeras. Om tidsteget för 
en iteration är större än 0,1 s så kommer accelerationsberäkningen i loopen att utföras flera 
gånger i steg om just 0,1 s. Detta blir ett slags loop-i-loop-förfarande. Dessutom görs kontrollen 
att den stationära arbetspunkten inte får passeras. Skillnaden i flöde mellan nuvarande och 
föregående iterations arbetspunkt avgör åt vilket håll arbetspunkten är på väg och om den 
stationära arbetspunkten ska användas som övre eller undre gräns för flödet respektive trycket 
hos den nya arbetspunkten. 

3.7 Flöden, tryck och nivå 
Inflödet är en direkt insignal till simuleringen och det totala utflödet från pumparna fås från den 
dynamiska arbetspunkten, som hela tiden itereras fram i enighet med Ekvation 3-1. Vid 
stationäritet kommer arbetspunkten att ligga på skärningen mellan pumparnas totala QH-kurva 
och systemkurvan. Den arbetspunkt som räknas fram gäller för hela systemet, det vill säga för 
den totala, sammanslagna, pumpkurvan. De enskilda pumparnas arbetspunkter tas fram i enighet 
med Figur 2-22 som säger att flödet för de enskilda pumparna läses av vid totala systemets tryck. 
Anledningen till att det totala systemets arbetspunkt måste beräknas före de enskilda pumparnas 
är att bap QQQ  i allmänhet. 

Den totala inflödande och pumpade volymen fram till den aktuella tidpunkten erhålls genom att 
summera flödena multiplicerat med tidsteget vid varje iteration. 

Utifrån en definierad sumpgeometri, en startnivå och differensen mellan inflödad och pumpad 
volym kan nivån i tanken beräknas. Ändringen i nivå fås som 

t
A

QQ
h utin
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där h  är vattennivån, Q  är flödet i kubikmeter per sekund, t  är tidsteget och A  sumparean. 

Vid händelsen att nivån överstiger sumphöjden kommer breddning att indikeras och den 
breddade volymen kommer sedan att summeras så länge breddningen pågår. Nivån i sumpen är 
begränsad mellan 0 och sumpens höjd. 

3.8 Effektberäkningar
Såväl pumparnas som det totala systemets olika effekter, energier och verkningsgrader beräknas 
och visas kontinuerligt under simuleringen. Förutom att effekterna och energierna är intressanta i 
sig bygger viss annan beräkning i simuleringen på dessa världen. Till exempel bygger 
temperaturberäkningarna på att effektberäkningarna är korrekta då effektförlusterna i motorn 
spelar en central roll i pumpens uppvärmning. 

Systemets ineffekt, det vill säga den elektriska effekt som krävs för aktuell pumpning, är den 
effekt som är intressantast att studera, och måste följaktligen tas fram på ett korrekt sätt. Bland 
pumpkurvorna återfinns både motorns nominella axeleffekt och dess nominella ineffekt, båda 
som funktion av flödet, se Figur 3-11.

Figur 3-11: En pumps ineffekt och axeleffekt som funktion av flödet. Kurvorna  
är tagna från pumpbeskrivningarna och gällande för nominellt varvtal. 

Vid nominellt varvtal är det alltså möjligt att läsa av motorns ineffekt direkt från 
pumpdatabladet. Ett annat sätt att få fram ineffekten är att läsa av axeleffekten, för att sedan via 
motorns verkningsgrad få fram ineffekten (Figur 3-12). Motorns nominella verkningsgrad fås 
som kvoten mellan de två nominella effektkurvorna. 

in

axel
motor

P

P
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Figur 3-12: Två sätt att erhålla motorns ineffekt vid nominellt varvtal. Direkt från pumpdatabladet (streckad pil) 
eller via axeleffekten och motorns verkningsgrad (heldragen pil) 

Genom att införa en (eller flera) frekvensomriktare i ett system och på så vis påverka varvtalet, 
ändras även systemets verkningsgrad. Enligt affinitetslagarna skalas effekterna med kuben av 
varvtalet. För ett idealt system är alltså verkningsgraden oförändrad eftersom axeleffekten och 
ineffekten skalas på samma sätt. Detta stämmer dock inte i realiteten då nedvarvningen 
introducerar ytterligare förluster i motorn.  

För att få ett korrekt resultat är det axeleffekten som ska skalas enligt affinitetslagarna. Utifrån 
den skalade axeleffekten räknas sedan ineffekten ut med hjälp av motorns verkningsgrad. Den 
direkta vägen från pumpkurvans ineffekt är nu borttagen då den inte ger ett korrekt resultat 
(Figur 3-13).

Figur 3-13: Ineffekten erhålls via axeleffekten och motorns verkningsgrad. 

Ineffekten fås alltså som motornomaxelin nPP 3
1, .

Paxel Pin
motor 

Aktuell nominell ineffekt,  
från pumpdatablad.

Kvoten mellan aktuell ineffekt och aktuell 
axeleffekt, från pumpdatablad.

Aktuell nominell axeleffekt,  
från pumpdatablad.

Paxel Pin

Skalas
med 3

1n

motor 

Nominellt varvtal; n=1

Aktuellt varvtal; n=n1

Aktuell nominell axeleffekt,  
från pumpdatablad.
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3.8.1 Motorns verkningsgrad som funktion av varvtalet 

För att få fram den elektriska ineffekten måste alltså motorns verkningsgrad vara känd. För en 
korrekt bild av verkningsgraden måste hänsyn tas till att motorn fungerar olika bra vid olika 
varvtal. Sänkning till ett varvtal skilt från det nominella medför också en sänkning av motorns 
verkningsgrad. För att komma åt denna verkningsgradsförsämring är det naturligt att jobba med 
motorns verkningsgrad som en funktion av varvtalet, se Figur 3-14. [12] 
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Figur 3-14: Kurva över motorns verkningsgrad som funktion av varvtalet. 

Ur denna funktion (kurva) går det att avläsa motorns verkningsgrad vid aktuellt varvtal och 
sedan via axeleffekten (som skalas med affinitetslagarna) få fram motorns elektriska ineffekt. 
För att teorin ska stämma måste verkningsgraden som avläses vid fullt varvtal vara densamma 
som kvoten mellan de nominella effektkurvorna. Viktigt att notera är att en kurva över motorns 
verkningsgrad som funktion av varvtalet endast gäller för en viss nominell axeleffekt, dvs endast 
för en punkt på kurvan över hur axeleffekten varierar med flödet (en punkt på axeleffektkurvan i 
Figur 3-11). När flödet förändras ändras då också den nominella axeleffekten och en ny 
verkningsgradskurva behövs. 

Genom att ha en uppsättning kurvor över motorns verkningsgradsförsämrings som gäller för 
olika nominella axeleffekter går det att interpolera fram ett värde på verkningsgraden som gäller 
vid aktuellt varvtal och aktuell nominell axeleffekt (Figur 3-15).
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Figur 3-15: Fyra kurvor över motorns verkningsgrad som funktion av varvtalet. Kurvorna gäller för olika nominella 
axeleffekter.

Verkningsgradskurvorna kan tas fram experimentellt eller erhållas från något 
motorberäkningsprogram.

3.8.2 Frekvensomriktarens verkningsgrad som funktion av varvtalet 

På samma sätt som motorns verkningsgrad sjunker vid sänkt varvtal, minskar även VFDns 
verkningsgrad. VFDns verkningsgradsförsämring kan, på samma sätt som motorn, representeras 
av en kurva och avläsas vid aktuellt varvtal. [7] 

3.8.3 Beräkning av ineffekten, Pin

Beräkningsgången för motorns ineffekten vid varvtalsreglering kan sammanfattas enligt nedan, 
se även Figur 3-16:

Den nominella axeleffekten avläses vid aktuellt flöde. 
Avläst axeleffekt skalas utifrån det aktuella varvtalet enligt affinitetslagarna. 
( 3

1,, nPP gammalaxelnyaxel )

Motorns och VFDns verkningsgrad vid aktuellt varvtal och nominell axeleffekt interpoleras 
fram ur verkningsgradskurvorna. 
Pin beräknas som produkten av axeleffekten, motorns verkningsgrad och VFDns 
verkningsgrad.

Pnom = 1,32

Pnom = 1,55

Pnom = 1,80

Pnom = 1,94 
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Figur 3-16: Beräkningsgång för framtagande av ineffekten.  

3.8.4 Beräkning av den hydrauliska effekten, Phydr

Den hydrauliska effekten är likaså den intressant att studera, eller snarare förhållandet mellan 
denna och ineffekten. Detta förhållande ger pumpens totala verkningsgrad vilken är synnerligen 
intressant att studera. Den hydrauliska effekten beräknas som  

gQPhydr  och beror alltså på värden (Q  och H ) som skalas enligt affinitetslagarna. 

3.8.5 Energi, specifik energi och total verkningsgrad 

Pumpens förbrukade energi beräknas genom att summera energiåtgången för de olika tidstegen. 
Energiåtgången för ett tidsteg erhålls genom att ta ineffektens medelvärde under tidsteget, 
multiplicerat med det aktuella tidstegets längd. Det totala systemets förbrukade energi erhålls 
som summan av de använda pumparnas förbrukade energi. 

n
ninnin t

PP

2
1,,

Specifik energi är ytterligare ett mått på hur effektiv en pump är och används ofta som 
jämförelsetal i pumpsammanhang. Den specifika energin definieras som kvoten mellan 
förbrukad energi och pumpat vatten och mäts i 3mWhk .

Pumpens totala verkningsgrad beräknas som kvoten mellan den hydrauliska effekten och 
ineffekten. 
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3.9 Temperaturberäkningar
Simuleringen utför beräkningar på pumparnas temperatur. Eftersom dessa är beroende av det 
omgivande vattnets temperatur måste även denna simuleras. 

3.9.1 Sumptemperatur

Temperaturen i sumpen kommer att ändras med det inflödade vattnets temperatur. Ett grovt sätt 
simulera temperaturändringar i sumpen är att låta det inflödande vattnets värmeenergi 
momentant värma allt vatten i sumpen. Den energi som kan värma (eller kyla) vattnet i sumpen 
kan fås som 

sumpinvatteninin TTcdtQW      [J] 

där dtQin  är den inflödande vattenmassan i kg, vattenc  är vattnets specifika värmekapacitet i 

J/(kg·K) och inT och sumpT  är det inflödade vattnets temperatur respektive temperaturen i sumpen. 

Sumpens temperatur kan därefter beräknas som 

hA

TTdtQ
T

chA

W
TT

sumpinin

gammalsump

vatten

in
gammalsumpnysump ,,, Ekvation 3-2 

där A  är sumpens tvärsnittsarea, h  är vattenhöjden  och 1000  kg/m3 är vattnets densitet.  

Det bör observeras att ovanstående modell ansätter att temperaturen är homogen i hela sumpen 
och att den tillförda värmeenergin sprider sig jämnt i hela sumpen. 

3.9.2 Pumptemperatur

Att exakt beskriva temperaturen i en pump skulle kräva en komplex matematisk modell och 
ställa stora krav på användaren att mata in många olika, och oftast okända, värden. I 
simuleringen används därför nedanstående modell som bygger på tre experimentellt framtagna 
värden samt antagandet att temperaturen ändras exponentiellt. Därmed fås en mer överkomlig 
inmatningsbelastning. Denna temperaturberäkningsmodell används dessutom redan i minst ett av 
Flygts beräkningsprogram och har tidigare blivit verifierad genom jämförande tester. Modellen 
utgår från Fouriers värmeledningsekvation: 

dx

dt

A

Q

som även kan skrivas som: [10] 

L

TT
AQ 21

vilken beskriver värmeflödet mellan två ytor. Q  är den verkande värmeeffekten i watt, A  är 

ytornas area i m2,  är värmekonduktiviteten i W/(m·K), L  är avståndet mellan ytorna i meter 
och 1T  och 2T  är yt-temperaturerna. Tillförd värmeenergi kan, genom att konstruera värmetalet 
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L

A
C      [K/W] 

skrivas som 

21 TTC
dt

dQ
Q dtTTCdQ 21      [J] 

Tillförd värmeenergi är alltså direkt proportionell mot temperaturskillnaden 21 TT .

Om en pump är påslagen och har en förlusteffekt, förlP , kan temperaturen beskrivas av 

)1())(( )2ln( rtdt
sumpgammalförlgammalny eTTCPTT Ekvation 3-3 

Termen rtdte 2ln1  kommer från att temperaturen ändras exponentiellt och rt  är den 

experimentellt framtagna tid (stigtid) det tar att nå halva den stationära temperaturen. Om 
pumpen är avslagen kommer den att på motsvarande sätt svalna enligt 

)1()( )2ln( rtdt
sumpgammalgammalny eTTTT Ekvation 3-4 

där tf är falltiden. 

Denna metod kräver alltså tre konstanter: rt , ft  och C , vilka är framtagna experimentellt.  

Kylningen och uppvärmningen av pumpen är även beroende på hur stor del av den som är täckt 
av vatten. Därför kommer de tre konstanterna, rt , ft  och C , egentligen att vara funktioner av 

vattennivån.  

3.10 Sensorer och brus 
Plattformen simulerar ett antal sensorer vars signaler skickas till pumpstyrningen. De simulerade 
sensorerna är digitala nivåvippor, temperaturbrytare, driftsvar samt en analog nivågivare. 

Nivåvippor och temperaturbrytare simuleras båda genom att nivån i sumpen respektive 
temperaturen i pumpen hela tiden jämförs med en fördefinierad nivå vid vilken vippan eller 
brytaren aktiveras. Vippan/brytaren är sedan aktiverad ända tills den fördefinierade nivån 
understigs.

Driftsvar är en digital signal som pumpen använder för att tala om att den körs. Detta för att 
styrningen ska kunna veta om något problem har uppstått med en pump. Signalen är aktiverad 
när pumpen kör och avaktiverad annars. 

Nivåsignalen från den analoga nivågivaren kan i ett verkligt pumpsystem vara belagd med ett 
additivt brus från till exempel krusningar på vattenytan eller elektromagnetiska störningar. För 
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att pumpstyrningarna ska jobba i ett så verklighetstroget sammanhang som möjligt bör det vara 
möjligt att simulera olika brusförhållanden.  

3.11 Programmets I/O-modul 
Eftersom programmet är en HIL-simulering krävs en del i programmet som kommunicerar med 
den hårdvara simuleringen ska arbeta mot. Eftersom olika pumpstyrningar jobbar på olika sätt, 
och därmed tar emot och skickar olika signaler, ställs en del krav på kommunikationsmodulen. 

I/O-modulen ligger i början av simuleringsloopen och skalar alla simuleringens in- och 
utsignaler till eller från I/O-kortets spänningsnivåer. I/O-modulen tar emot och skickar ut 
samtliga signaler oavsett vilken pumpstyrning som används. Det är sen upp till användaren att 
koppla in de in- och utgångar som ska användas till den aktuella pumpstyrningen.  

3.12 Mjukvarustyrning av pumparna 
För utvecklingssyfte implementeras en enkel mjukvarustyrning i programmet. Om 
mjukvarustyrningen används kopplas programmets I/O-modul ur och inga värden skrivs till eller 
läses från I/O-kortet utan plattformen blir en ren simulering. Styrningen finns i två versioner, en 
för På/Av-styrning och en för VFD-styrning. 

Vid På/Av-styrning används två nivåvippor per pump för att definiera start- och stoppnivåerna 
för respektive pump. När vattnet når startnivån slås pumpen på och slås sedan inte av förrän 
stoppnivån är understigen. Styrsignalen till pumpen kommer alltså att vara av karaktären på eller 
av där på motsvarar pumpens QH-kurva vid fullt varvtal.  

Vid VFD-styrning kommer styrsignalen till pumpen vara en varvtalsreferens som är 
proportionell mot nivån i tanken. Även här används två nivåvipporna per pump för att avgöra hur 
pumpen ska köras. De två vipporna representerar en låg- respektive högnivåreferens. 
Varvtalsreferensen beräknas sedan enligt följande:

1

5,05,0

5,0

0

var

nrh
rr

rh
nrhr

nrh

nrh

ensvtalsrefern

erenshögnivårefr

erenslågnivårefr

nivåh

hög

låghög

låg

höglåg

låg

låg

hög

låg

Varvtalsreferensen går alltså från 0,5 till 1 när vattnet går från lågnivåreferensen till 
högnivåreferensen.
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3.13 Begränsningar, antaganden och approximationer 
Under plattformens utvecklande har följande approximationer och begränsningar gjorts: 

Programmet kan hantera maximalt fyra pumpar i en pumpsump. Utvecklingen har skett med 
tanke främst på medelstora centrifugalpumpar, men även andra typer av pumpar bör fungera i 
simuleringen. De begränsningar som sätts på pumparna är dels att flödeskurvan ska vara strikt 
avtagande och dels finns en övre gräns på utflödet - pumparna får maximalt pumpa 3000 l/s 
tillsammans. Den senare begränsningen kommer av att den i programmet genererade 
systemkurvan består av en 1000-värd vektor som är definierad vid var tredje flödesvärde. Den 
sammanlagda pumpkurvan får inte vara definierad vid högre flöden än systemkurvan för då kan 
det uppstå en skärning utanför systemkurvans definitionsområde. Om vektorn görs längre blir 
iterationstiden markant lidande. En alternativ lösning skulle vara att behålla vektorstorleken men 
göra avkall på upplösningen. 3000 l/s är dock ett ganska väl tilltaget flöde för fyra pumpar. 

Vidare antas att pumparna är dränkbara och att de är monterade med inloppen i samma höjd. 
Inloppens höjd utgör nollnivån i simuleringen då det ej är möjligt att pumpa ur mer vatten än så 
även om sumpen rent fysiskt är något djupare.  

Sumpen anses ha en konstant tvärsnittsarea och pumparnas enskilda rör anses vara förlustfria. 
Systemkurvan måste vara strikt växande och rörsystemet anses alltid vara fyllt till följd av att 
ideala backventiler antas. 

Alla flöden anses vara turbulenta. 

Om VFD används så anses den inte värma vattnet i sumpen och värmeenergin hos det inflödade 
vattnet sprids oändligt snabbt i sumpen, som har en homogen temperatur. 

3.14 Implementering av Testplattformen 
De tankegångar och den teori och som behandlats i avsnitt 2 och 3 ligger till grund för den 
slutgiltiga testplattformen. Testplattformen implementeras i LabVIEW på en stationär PC med 
ett I/O-kort för kommunikation med pumpstyrningarna. 

För en närmare beskrivning av den implementerade testplattformen, dess funktioner och hur 
gränssnittet mot pumpstyrningarna är uppbyggt hänvisas till examensarbetet Testplattform för 
pumpstyrning – Implementering av testplattform.



Björn Stenberg
Testplattform för pumpstyrning

Utveckling av testplattform

Slutsatser 45

4 Slutsatser
I detta avslutande kapitel diskuteras verifiering av plattformen, dess generalitet samt resultatet av 
arbetet och möjliga fortsättningar. 

4.1 Diskussion kring verifiering 
Kontinuerligt under utvecklingsarbetet har plattformen testkörts mot olika pumpstyrningar för att 
verifiera att hårdvarugränssnittet fungerar. Även den färdiga testplattformen har provkörts mot 
pumpstyrningshårdvara i ett par längre körningar för att kontrollera att allt fungerar samt för att 
hitta eventuella buggar. Utöver provkörningarna för att testa programmets funktionalitet har 
ingen systematisk analys av olika pumpstyrningar gjorts. Själva analysen av pumpstyrningarna 
är vad programmet i slutändan ska användas till och den omfattas inte av exjobbet.  

4.1.1 Verifiering av simuleringsalgoritmerna 

En verifiering av simuleringsalgoritmerna kan antingen göras mot redan befintliga 
simuleringsprogram eller mot en verklighet i form av en testrigg eller en befintlig pumpstation.  

Att verifiera mot andra simuleringar är svårt då det inte existerar något annat program som 
dynamiskt beskriver ett komplett pumpsystem. Att verifiera separata delar av plattformen mot 
befintliga simuleringsprogram för motsvarande del är i viss mån möjligt, men tidskrävande. 

Det allra bästa sättet att verifiera algoritmerna är att köra testplattformen, med en viss 
pumpstyrning, parallellt med en uppbyggd testrigg av motsvarande system. På detta sätt kan 
resulterande pumpning jämföras och eventuella skillnader kan analyseras. Denna typ av 
verifiering är i dagsläget inte möjligt då det inte finns någon lämplig testrigg uppbyggd. Det är 
dock inte uteslutet att denna typ av verifiering kommer att göras vid senare tillfälle då planer på 
att bygga en passande testrigg finns. 

Ett annat alternativ är att konfigurera testplattformen på ett sätt som efterliknade en verklig, 
redan befintlig, pumpstation och därefter jämföra resulterande pumpning med pumpstationens. 
På grund av svårigheterna att i en verklig pumpstation kontrollera och observera pumpningen på 
ett lämpligt sätt är inte heller denna typ av verifiering aktuellt.

Eftersom det inte finns något rimligt sätt att inom ramen för examensarbetet på ett 
tillfredställande sätt verifiera algoritmerna mot ett verkligt eller simulerat system, har istället 
algoritmerna, och den teori de bygger på, inhämtats från och förankrats hos personer på Flygt 
med kunskap inom respektive områden. Det är också så att eventuella fel som härrör från 
approximationer och förenklingar är systematiska och är alltså lika för alla testkörningar. I de fall 
testplattformen används för att jämföra olika pumpstyrningar uppträder alltså eventuella fel på 
samma sätt i alla resultat och bör därmed inte ha någon inverkan på slutsatserna. 

4.2 Generalitet
Valet att använda sig av rena analoga och digitala signaler via ett I/O-kort har fungerat bra. Tre 
olika pumpstyrningar har kopplats in under utvecklingsarbetet utan att några problem uppstod. 
De testade styrningarna var en VFD-styrning för en pump (Hydrovar Smart) en VFD-styrning 
för tre pumpar (MultiTrode) och en På/Av-styrning för fyra pumpar (FMC 400) (Figur 4-1).
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Figur 4-1: De tre testade pumpstyrningarna. 

Styrningarna har inte testats och utvärderats systematiskt, då detta inte ingick i uppgiften, utan 
endast kopplats mot plattformen för att verifiera att funktionerna och kommunikationen fungerar 
som det är tänkt. I vissa fall går det att koppla signaler direkt mellan I/O-kortet och styrningen 
men vanligtvis måste digitala signaler kopplas via reläer och analoga signaler via spänning-till-
ström-konverterare. Under uppkopplingarna har dock inga kompabilitetsproblem uppstått och 
det finns inget som tyder på att användandet av rena I/O-signaler skulle orsaka någon 
begränsning. Generaliteten kan således totalt sett anses vara god. 

Vissa begränsningar i generalitet existerar dock. Framförallt är det antalet in- och utgångar på 
I/O-kortet samt vilka signaler som genereras under simuleringen som ger en begränsning. Vad 
gäller kortet så är det särskilt de analoga utgångarna som sätter begränsningen. I plattformen 
används ett kort med fyra analoga utgångar. National Instruments tillhandahåller bara två kort 
som har fler (åtta) och dessa ligger i en betydligt högre prisklass. Vad gäller signalbegränsning 
hos simuleringen så beräknas exempelvis temperaturen för samtliga pumpar men i brist på 
analoga utgångar skrivs de inte till I/O-kortet. Pumparnas strömmar simuleras inte alls och kan 
således inte skrivas till kortet. Pumpströmmar används av vissa pumpstyrningar för att göra 
interna beräkningar på bland annat flöden och effektåtgång, men används inte aktivt för styrning 
av pumparna. 

4.3 Resultatet - Den färdiga plattformen 
De genomförda testkörningarna visar att de i simuleringen ingående modellerna och 
kommunikationen med styrningen via I/O-kortet fungerar. Konceptet med att testa en 
pumpstyrningshårdvara mot en mjukvarusimulering är ett förhållandevis snabbt, enkelt och 
kostnadseffektivt tillvägagångssätt. 

Fördel med ett HIL-system kontra ett rent hårdvarutest är bland annat att det går att forcera olika 
händelser och att det går att återskapa exakta situationer och händelseförlopp. På så vis går det 
att jämföra olika styrningar mot varandra eller göra upprepade försök med olika inställningar på 
pumpstyrningen. En nackdel är att det inte går att tidsforcera förloppet då de flesta 
pumpstyrningar har inbyggda tidsfördröjningar och responstider. 
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4.4 Fortsättning
En naturlig fortsättning på detta arbete är att göra en verifiering mot ett verkligt system för att se 
hur noggrann simuleringen är. I skrivande stund arbetas det exempelvis aktivt med en mindre 
testanläggning för framförallt VFD-styrda pumpar som kan bli ett lämpligt verifieringsobjekt. 

Vad gäller själva programvaran kan den lämpligen byggas ut med fler användarinitierade 
händelser och nya algoritmer för att till exempel beräkna pumpströmmar. 

En tänkbar fortsättningsuppgift är även att bygga upp ett bibliotek med filer med pumpdata och 
verkningsgrad för olika pumpar och motorer men detta är annars något som kontinuerligt 
kommer att växa fram allteftersom programmet används. Vidare kan det vara av intresse att 
genomföra en lite noggrannare analys av olika pumpstyrningar, både hur de är tänkta att fungera 
i teorin och hur de fungerar i praktiken. 

Om plattformen kommer till praktisk användning kan det vara av intresse att överväga en 
implementering på ett RTOS för ökad stabilitet och jämnare iterationstider.  
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Bilaga 1, Datafilstruktur 

MotorEfficiency_4curves.txt

speed motor eff  
 1,32  1,55  1,8  1,94 
0,4 0,39524 0,44652 0,4879 0,48793 
0,5 0,54365 0,56731 0,6049 0,61256 
0,6 0,63478 0,65664 0,6808 0,68981 
0,7 0,69534 0,71494 0,7287 0,73339 
0,8 0,73853 0,74908 0,7546 0,75508 
0,9 0,76273 0,76799 0,766  0,75953 
0,95 0,77836 0,77587 0,7674 0,76271 

VFDEfficiency.txt

speed VFD eff 
0,4 0,91 
0,6 0,93 
0,8 0,96 
1 0,98 

forced_actions.txt

* Event no: 0 Time: 1:03:18 Add clogging! Degree, flow [%]: 20
 Degree, power [%]: 20 Remove probability [%]: 50 Head decreace 
when flow clogging [%]: 15 Pump nr:2  
* Event no: 1 Time: 1:56:02 Add pump failure! Pump nr:4  
* Event no: 2 Time: 2:06:07 Add overheating! Pump nr:1  
* Event no: 3 Time: 2:17:24 Add float switch(es) malfunction!
 Floatswitch nr:9 10  
* Event no: 4 Time: 3:03:41 Remove overheating! Pump nr:1 

inflow.txt 

Time [h] Inflow [l/s] Temp [C] 
0 26,111 11,944 
0,004 26,667 12,018 
0,009 29,722 11,111 
0,011 35,556 11,626 
0,014 42,222 13,806 
0,018 51,389 19,142 
0,026 59,722 25,874 
0,036 58,889 21,057 
0,05 46,944 13,889 

0,066 42,5 20,821 
0,084 50 22,886 
0,1 59,722 17,5 
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3085_d175.txt

nr Q [l/s] H [m] P [kw] Pin [kw] NPSH[m] rpm [r/min] 
1 0,01 11,47 1,3 1,68 3,47 1436,91 
2 1,15 11,04 1,31 1,69 3,4 1436,42 
3 2,32 10,62 1,32 1,7 3,32 1435,83 
4 3,53 10,21 1,33 1,72 3,25 1435,07 
5 4,81 9,81 1,35 1,74 3,18 1433,99 
6 6,15 9,44 1,38 1,78 3,11 1432,6 
7 7,54 9,08 1,41 1,82 3,04 1430,71 
8 8,99 8,74 1,45 1,87 2,98 1428,35 
9 10,46 8,41 1,5 1,94 2,92 1425,55 
10 11,96 8,09 1,55 2 2,86 1422,56 
11 13,46 7,79 1,6 2,07 2,8 1419,62 
12 14,96 7,48 1,64 2,13 2,75 1416,86 
13 16,44 7,18 1,68 2,19 2,7 1414,39 
14 17,91 6,88 1,72 2,24 2,66 1412,17 
15 19,36 6,58 1,75 2,28 2,62 1410,19 
16 20,79 6,26 1,78 2,32 2,59 1408,41 
17 22,2 5,95 1,8 2,36 2,56 1406,79 
18 23,6 5,63 1,83 2,4 2,54 1405,34 
19 24,97 5,3 1,85 2,43 2,53 1403,96 
20 26,34 4,97 1,87 2,46 2,53 1402,71 
21 27,7 4,65 1,89 2,48 2,55 1401,57 
22 29,05 4,32 1,9 2,51 2,58 1400,61 
23 30,39 3,99 1,92 2,52 2,62 1399,85 
24 31,77 3,67 1,93 2,54 2,7 1401,1 
25 33,1 3,33 1,94 2,55 2,78 1400,55 
26 34,41 2,99 1,94 2,56 2,88 1400,28 
27 35,72 2,65 1,94 2,56 3,01 1400,14 
28 37,01 2,3 1,94 2,56 3,15 1400,14 
29 38,3 1,94 1,94 2,56 3,32 1400,28 
30 39,57 1,59 1,94 2,55 3,52 1400,48 

save.txt

Time[s] Inflow[ Total o Total h Tank le Inflow Tank te P1: Flo P1: Hea P1: Spe P1: Inp 

0 0 0 0 2 20 0 0 0 0 0 

3,133 34,4 10,344 8,438 1,999 20 20 10,344 8,438 1 1,927 

6,087 60,3 10,438 8,418 2,028 20 20 10,438 8,418 1 1,931 

9,132 38,2 10,538 8,396 2,058 20 20 10,538 8,396 1 1,935 

12,091 17,6 10,571 8,389 2,068 20 20 10,571 8,389 1 1,937 

15,052 29 10,6 8,382 2,077 20 20 10,6 8,382 1 1,938 

18,127 48,1 10,679 8,365 2,101 20 20 10,679 8,365 1 1,941 

Totals: P1:3085_d175On/Off Control        

Inflow [m Outflow [ Overflow P1: Tot  P1:#Start P1:Input P1:Energy P1: Speci P1: Pumpe 

0,6721 0,2074 0 19,771 1 0,0106 0,0059 0,0512 0,2074 
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system curve.txt 

Flow [l/s] Head [m] 
0 7 
10 7,52 
20 9,08 
30 11,68 
40 15,32 
50 20 
60 25,72 
70 32,48 
80 40,28 
90 49,12 
100 59 

temperature.txt 

Level [m] Rise time [s] Slope time [s] Heat rate [deg C/W] 
0,2 18 90 0,9 
0,4 18 60 0,6 
0,6 18 30 0,15 
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Bilaga 2, Inkoppling, I/O 
Inkopplingen av I/O-signalerna ser olika ut beroende på vilken pumpstyrning som används och 
vad denna använder för signaler. Lika för alla kopplingar är dock signalerna som kommer ut från 
kopplingslådan (lådorna). Nedan följer en lista på samtliga in och utsignaler till och från I/O-
kortet. 

Digitala in/ut-signaler 

P0.0 IN kör pump 1 kopplingslåda 1 pin # 52 

P0.1 IN kör pump 2 kopplingslåda 1 pin # 17 

P0.2 IN kör pump 3 kopplingslåda 1 pin # 49 

P0.3 IN kör pump 4 kopplingslåda 1 pin # 47 

P0.4 UT termovippa, pump 1 kopplingslåda 1 pin # 19 

P0.5 UT termovippa, pump 2 kopplingslåda 1 pin # 51 

P0.6 UT termovippa, pump 3 kopplingslåda 1 pin # 16 

P0.7 UT termovippa, pump 4 kopplingslåda 1 pin # 48 

P0.8 UT användardefinierad händelse 1 kopplingslåda 2 pin # 52 

P0.9 UT användardefinierad händelse 2 kopplingslåda 2 pin # 17 

P0.10 UT användardefinierad händelse 3 kopplingslåda 2 pin # 49 

P0.11 UT användardefinierad händelse 4 kopplingslåda 2 pin # 47 

P1.0 UT nivåvippa 1 kopplingslåda 1 pin # 11 

P1.1 UT nivåvippa 2 kopplingslåda 1 pin # 10 

P1.2 UT nivåvippa 3 kopplingslåda 1 pin # 43 

P1.3 UT nivåvippa 4 kopplingslåda 1 pin # 42 

P1.4 UT nivåvippa 5 kopplingslåda 1 pin # 41 

P1.5 UT nivåvippa 6 kopplingslåda 1 pin # 6 

P1.6 UT nivåvippa 7 kopplingslåda 1 pin # 5 

P1.7 UT nivåvippa 8 kopplingslåda 1 pin # 38 

P2.0 UT nivåvippa 9 kopplingslåda 1 pin # 37 

P2.1 UT nivåvippa 10 kopplingslåda 1 pin # 3 

P2.2 UT driftsvar pump  1 kopplingslåda 1 pin # 45 

P2.3 UT driftsvar pump  2 kopplingslåda 1 pin # 46 

P2.4 UT driftsvar pump  3 kopplingslåda 1 pin # 2 

P2.5 UT driftsvar pump  4 kopplingslåda 1 pin # 40 

Analoga insignaler
AI 0 VFD signal, pump 1 kopplingslåda 1 pin # 68
AI 1 VFD signal, pump 2 kopplingslåda 1 pin # 33
AI 2 VFD signal, pump 3 kopplingslåda 1 pin # 65
AI 3 VFD signal, pump 4 kopplingslåda 1 pin # 30

Analoga utsignaler
AO 0 nivågivare kopplingslåda 1 pin # 22 

Beroende på pumpstyrningens signalnivåer kan signalerna behöva konditioneras enligt nedan. 
Vid inkoppling av en pumpstyrning till testplattformen hänvisas användaren till respektive 
pumpstyrnings manual för komplettering av nedanstående kopplingsskisser. 
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Figur B2-1: Konditionering av digitala insignaler från slutande relä till 0/5 V. 

Figur B2-2: Konditionering av digitala utsignaler från 0/5 V till valfri spänning. I det här fallet 24 V. 
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Figur B2-3: Konditionering av analoga insignaler från 4-20 mA till 0-10 V. 

Figur B2-4: Konditionering av analoga utsignaler från 0-10 V till 4-20 mA 
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