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1 Sammanfattning 
Sveriges skogsindustri och kommunala reningsverk producerar i dagsläget cirka 600 
000 ton torrsubstrat slam och hur det hanteras inom de olika branscherna är olika. Det 
här examensarbetet kartlägger hur slamsituationen ser ut inom dessa branscher med 
avseende på slamhantering. Problem- och målformulering för arbetet är att med en 
driftfallstudie undersöka hur skjuvspänningen (τ) och viskositeten (υ) ändras och hur det 
påverkar det totala effektbehovet för en slampump. En livslängdsanalys för tre olika 
slampumpar har även gjorts för att få en uppfattning om vilka faktorer som är de stora 
utgiftsposterna under en hel livstid för en slampump där åtta olika driftfall studeras för 
varje slampump. 
 
Sveriges skogsindustri och VA-bransch producerar stora mängder slam och hanteras 
olika på grund av infrastruktur, geografiskt läge och certifikat, till exempel REVAQ. 
Inom skogsindustrin är det vanligast att förbränna det slam som produceras för 
kvittblivning och VA-branschen återför bildat slam till jordbruket för att ta tillvara på 
växtnäringen i slam. Slam inom VA-branschen behandlas i rötkammare för utvinning av 
biogas, stabilisera och få ett mer homogent slam och för att reducera slamvolymen. 
 
Slam är generellt en icke-newtonsk fluid med skjuvförtunnande egenskaper som vid 
högre skjuvningshastigheter minskar sin viskositet. Slam kan även vara newtonsk vid 
låga koncentrationer. En minskad viskositet innebär ett lägre tryckfall i rörledningar och 
teoretiskt sett kan effektbehovet för pumpenheten minskas.  
 
Driftfallstudien genomfördes med vatten som referens och stärkelse som testfluid som 
är en icke-newtonsk fluid. Driftfallstudien gjordes på Innventias egen flödeslinga som 
bestod utav en centrifugalpump med patenterad N-teknik från Xylem. Kalibrering av 
samtliga tryckgivare gjordes innan testerna och insamling av data gjordes med 
LabView. Kompletterande UVP-mätningar (Ultrasonic Velocity Profiler) togs för att ta 
fram hastighetsprofiler med stärkelse för att bekräfta inom vilket område för 
skjuvningshastigheten flödet går från laminärt till turbulent flöde. 
 
Resultat från driftfallstudien visar att det inte finns några indikationer på ändring av 
effektbehov för pumpenhet vid höga skjuvningshastigheter. UVP-mätningar 
tillsammans med framtagen flytkurva visar att det går från laminärt till turbulent flöde 
vid ungefär 100-300 [s-1]. Störst vinst av minskad viskositet är vid 
skjuvningshastigheten 200 [s-1], för högre skjuvningshastighet är viskositeten konstant. 
Kostnadsanalysen visar att under en livstid för en slampump blir energikostnaderna 
mycket påtagliga. Ett exempel för slampump N3301 visar att 90 % av den totala 
livslängdskostnaden är energikostnader, maximal effekt för slampump N3301 är 70 kW.  
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Summary 
Sweden's forestry industry and municipal wastewater treatment plants produces in the 
current situation around 600 000 ton of total solids and how it is handled in various 
sectors are different. This thesis surveys how sludge situation is for these industries with 
focus on sludge management. Problem and goal setting for the thesis is that with a case 
study examine how shear stress (τ) and the viscosity (υ) change and how this affecting 
the total energy demands for sludge pump unit. A lifetime analysis for three sludge 
pumps have also been made to obtain a perception of what factors are the major items of 
high costs in a lifecycle for a sludge pump, where eight different operating modes are 
studied for each sludge pump. 
 
Sweden's forest industry and water and wastewater industry produces large amounts of 
sludge and treated differently because of infrastructure, geographic location and 
certificates, for example REVAQ. The forest industry is it most common to incinerate 
the sludge for disposal and for wastewater industry returns sludge for agriculture to take 
advantage of plant nutrients. Sludge in municipal wastewater treatment plants digesting 
sludge for production of biogas, stabilize and obtain a more homogeneous sludge and to 
reduce the sludge volume. 
 
Sludge is generally a non-Newtonian fluid with shear-thinning properties that for higher 
shear rates decrease its viscosity. Sludge can also be Newtonian at low concentrations. 
A reduced viscosity means a lower pressure drop in pipes and theoretically the energy 
demand for a sludge pump can be reduced. 
 
A Case study was conducted with water as a reference and starch for test fluid, which is 
a non-Newtonian fluid. The case study was done at Innventia´s flow loop consisted of a 
centrifugal pump with patented N-technology from Xylem. Calibration of all pressure 
sensors was made before the tests and data collection was done with LabView. 
Additional UVP (Ultrasonic Velocity Profiler) measurements were made to generate 
velocity profiles of starch to confirm the field in which the shear flow goes from 
laminar to turbulent flow. 
 
Results from operations case study show that there are no indications of change in 
energy demand for the pump unit at high shear rates. UVP measurements together with 
flow curve shows that it goes from laminar to turbulent flow at 100-300 [s-1]. Biggest 
change of reduced viscosity is for shear rate up to 200 [s-1], for higher shear rates the 
viscosity is constant. Cost analysis shows that over a lifetime for sludge pump is energy 
cost intensive. An example for sludge pump N3301 shows that 90 % of total lifetime 
costs is for energy only, maximum effect for sludge pump N3301 is 70 kW. 
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2 Inledning 
Skogsindustrin är i dagsläget den industri som har högst andel av energiförbrukningen i 
Sverige och mycket arbete fokuserar på att göra massa- & pappersindustrin mindre 
krävande av extern energi. Integrering av massa- och pappersbruk har bidragit till att 
minska energiförbrukningen till stor del samt att massa- och pappersbruk placerade i 
gynnsamt geografiskt läge kan bistå med lokal fjärrvärme. Skogsindustrin och VA-
branschen har idag ett gemensamt problem som även skulle kunna lösas gemensamt där 
slamproduktionen uppstår till följd av vattenreningen inom dessa industrier. Slam är en 
fluid som har särskilda egenskaper och ställer krav på olika enhetsoperationer och som i 
förekommande fall blir avgörande för hur en slamhanteringsprocess dimensioneras och 
fungerar. Pumpning av slam är en intressant del av slamhanteringsprocessen att 
undersöka och förekommer frekvent inom skogsindustrin och VA-branschen, om än 
optimalt.  
 
Framtiden inom skogsindustrin och VA-branschen med avseende på restströmmar 
kommer förmodligen förändras väldigt mycket. Med nya tekniska lösningar för varje 
enhetsoperation så finns det stora möjligheter att internt kunna utnyttja den 
energimängd slam innehåller för att kunna minska den externa energiförbrukningen. För 
att kunna möta uppsatta mål som gäller måste energiintensiva industrier som 
skogsindustrin minska energiförbrukningen och i större utsträckning ta tillvara på alla 
restströmmar som finns i processen. Slam är här en viktig del av restströmmen ur 
energisynpunkt och en spännande framtid går till mötes för vad som kommer att hända 
inom detta område 
 
Kan man avvika från dagens konservatism vad gäller pumpning av slam och med ett 
nytt synsätt reglera pumpningen för att kunna sänka den totala energiförbrukningen av 
pumpenheter och därmed minska dess livscykelkostnad? Utifrån att undersöka de 
reologiska sambanden för slam som en skjuvförtunnande fluid finns det möjlighet att 
minska tryckfallet i rörledningar och därmed undersöka om det föreligger några 
ekonomiska fördelar. 
 
2.1 Problem- & målformulering 
Examensarbetet undersöker hur situationen kring slam ser ut i dagsläget inom 
skogsindustrin och VA-branschen. Reologin undersöks för hur slam kan tillämpas samt 
identifiera nyckelparametrar för slampumpning och utifrån det kunna skapa en 
driftfallstudie för pumpning av slam. Driftfallstudien ska ge indikationer på inom vilken 
flödeshastighet som påverkar viskositeten för slam positivt. En kompletterande 
ingående studie av stärkelse som modellfluid planeras för att dels kartlägga och öka 
insikten. Målet för examensarbetet är att kunna avgöra om en ökning av 
flödeshastigheten kan resultera i en minskning av energiförbrukning. Om än detta är en 
övergripande mål så är delmålet att vägledas vidare. En kostnadsanalys undersöker olika 
driftparametrar och hur de påverkar den totala kostnaden. 
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2.2 Lösningsmetoder & avgränsning 
Detta arbete är inriktat mot Sveriges skogsindustri och VA-bransch. 
Förstudier har gjorts enligt KTH-projektplan. För att kunna genomföra en värdefull 
förstudieanalys har biblioteket på Innventia och KTH används för inhämtning av 
litteratur. Kontakt har tagits inom olika områden för att kunna inhämta viktigt data för 
arbetet. En praktisk driftfallstudie med stärkelse som testfluid har pumpningsförsök 
genomförts vid en pilotanläggning på Innventia AB. Driftfallstudien avgränsar sig till 
att undersöka ett begränsat antal koncentrationer och flödeshastigheten av stärkelse som 
ingående variabler Slutligen har en kostnadsanalys för tre olika slampumpar där åtta 
olika driftfall tagits fram för att kunna se vilka parametrar som har stor inverkan på den 
totala livslängdskostnaden för varje pumpenhet. 
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3 Nulägesanalys av skogsindustrin och VA-branschen 
Sveriges skogsindustri och VA-bransch har analyserats med avseende på slamhantering 
och slamproduktion. Syftet är att ge en överskådlig bild över hur slamhantering ser ut i 
dagsläget samt hur slamproduktionen har ändrats under de senaste tio åren. En kort 
beskrivning för vilka slamtyper som finns inom skogsindustrin och VA-branschen samt hur 
typiska processutformningar ser ut för dessa industrier redovisas här. Nationell 
biogasstatistik finns även med för 135 av Sveriges reningsverk där man bland annat kan se 
hur biogasen användes 2010. 
 
3.1 Skogsindustrin 
Vid massa- och pappersproduktion bildas det olika typer av slam som en restprodukt 
beroende på vilken framställningsprocess som används samt vilka reningssteg som ingår i 
vattenreningsanläggningen. En vanlig förekommande modell av en vattenreningsprocess 
kan delas in i tre olika steg som figur 3.1 visar. Första steget är en försedimentering där löst 
suspenderat material faller ner till botten i en bassäng. Det andra steget är ett biologiskt 
reningssteg där organiskt material bryts ner av mikroorganismer. Det tredje steget är ett 
kemiskt reningssteg där metalljoner i vattenfasen fälls ut med lämpliga fällningskemikalier 
[1].  
 

 
Figur 3.1 Process för vattenrening [1] 

3.1.1 Biologiskt slam 

Biologiskt slam bildas i det biologiska reningssteget för avloppsvatten där organiskt 
material bryts ned och sedimenteras i botten av den aktiva slambassängen. Det finns ett 
flertal metoder för biologisk rening som alla utvecklats för att producera mindre mängder 
slam. Bioslam är generellt svårare att avvattna jämfört med andra slamtyper eftersom en 
del av vattnet finns inuti cellväggarna [1], [2]. 
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3.1.2 Fiberslam 

Fiberslam från massaindustrin respektive pappersindustrin kan skilja sig avsevärt i 
sammansättning. Det fiberslam som produceras från massaindustrin innehåller främst 
fibrer, medan det fiberslam som produceras i pappersindustrin kan innehålla stora mängder 
oorganiska material från tillsatsämnen under pappersproduktionen som fyllmedel. 
Fiberslam är allt suspenderat material som separeras vid försedimenteringen i 
reningsanläggningen för avloppsvatten. Fiberslam är generellt enkelt att avvattna. Enligt 
trender så kommer fiberslammet inom framtiden minska då industrin har ambitionen att 
hela tiden minska fiberförlusterna [1], [2]. 

3.1.3 Kemiskt slam 

Det som benämns som kemiskt slam inom skogsindustrin är det slam som bildas vid det 
kemiska reningssteget vid vattenreningsanläggningen. Vid det kemiska reningssteget är det 
vanligt att använda fällningskemikalier som järn- eller aluminiumhydroxid och detta 
hamnar i slammet. Kemiskt slam är svårt att avvattna och kan jämföras med biologiskt 
slam [2].  

3.1.4 Övrigt slam/restprodukter 

Här beskrivs kortfattat olika typer av avfall som kan räknas in som slam [1].  

• Avsvärtningsslam	  (innehåller	  ca	  50	  %	  aska)	  uppstår	  vid	  upparbetning	  av	  returpapper.	  

• Returvattenrejekt	  (innehåller	  mest	  papper	  och	  plast)	  uppstår	  från	  produktion	  av	  
returpapper.	  

• Barkslam	  bildas	  i	  renseriet	  där	  slam	  i	  sandfälla	  samt	  suspenderat	  material	  går	  till	  
slamhanteringen,	  se	  vidare	  [2].	  

• Grönlutsslam	  (Detta	  uppstår	  vid	  mixeriet	  där	  kalk	  tillsätts	  för	  omvandla	  grönlut	  till	  
vitlut).	  	  

	  

3.1.5 Slamproduktion för skogsindustrin 

Södra Cell Mörrums massabruk och Kvarnsvedens pappersbruk har valts som 
referensanläggningar för att skapa en uppfattning av slammängder för enskilda massa- och 
pappersbruk. Här ges också en bild hur de hanterar det slam som produceras i dagsläget.   
Ambitionen generellt inom skogsindustrin är att hela tiden minska fiberförlusterna och det 
är en anledning till att mängden fiberslam har minskat genom åren. En annan anledning är 
att dissolvingmassa på senare tid blivit mer intressant för massabruken i Sverige för att 
diversifiera sitt produktsortiment.  
 
Olika typer av slam brukar oftast blandas för att uppnå en optimal slamavvattning, fiber- 
och bioslam är en vanlig blandning som görs vid avvattning för att det ska underlätta 
eftersom biologiskt slam är svårt att avvattna. Om fiberslam skulle försvinna helt i 
framtiden kan det bli svårt att med dagens teknik att enbart avvattna det biologiska slammet 
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Södra Cell Mörrum 
Södra Cell Mörrum är en stor massaproducent och producerar ungefär 445 000 [ton/år] 
pappersmassa från både löv- och barrträd. I december 2011 startade Södra Cell Mörrum en 
ny produktionslinje som konverterats från pappersmassa till dissolvingmassa. Vid 
tillverkning av dissolvingmassa är ett av stegen att fullständigt lösa upp cellulosan vilket 
innebär att fibrerna försvinner nästan helt från det processvatten som går till 
vattenreningsanläggningen Detta tror man inte påverkar sammansättningen av 
restströmmarna eftersom den nya produktionslinjen är mindre än den konventionella 
produktionslinjen för pappersmassa. Den nya produktionslinjen ska kunna producera 
170 000 [ton/år] dissolvingmassa vid full drift. Södra Cell Mörrum producerar förutom 
fiber- och bioslam även grönlutsslam som tas ut från mixeriet. Detta slam uppstår vid 
tillsättning av kalk för att omvandla grönlut till vitlut. Grönlutsslam kan ses som ett 
kemiskt slam och Södra Cell Mörrum lägger det på egen deponi eftersom det klassas som 
ett oorganiskt slam [3], [4].  
 
Kvarnsvedens pappersbruk [5] 
Kvarnsvedens pappersbruk är ett integrerat massa- & pappersbruk som producerar ungefär 
21,2 [kton TS/år] [5]. Fiberslam förbränns efter det behandlats med skruvpress blandat med 
bioslam för slamavvattning, torrhalten efter skruvpress är ungefär 40 %. Bioslammet 
avvattnas med silbandspress med en liten andel fiberslam där slammet uppnår en torrhalt på 
cirka 15 %. Den största mängden slam avvattnas med skruvpress på Kvarnsvedens bruk för 
att sedan förbrännas. Ungefär 35 [ton TS/dygn] fiberslam och 18 [ton TS/dygn] bioslam 
går till skruvpress. Slam som avvattnas med silbandspress blandas med flygaska för att 
sedan använda det som marktäckning. Se bilaga 1 för processchema över Kvarnsvedens 
avloppsreningsanläggning. 
 
Sammanställning för referensanläggningarnas slamproduktion 
Tabell 3.1 nedanför visar data över slamproduktionen från Södra Cell Mörrum för åren 
2003, 2006 och 2011 samt för Kvarnsvedens pappersbruk för år 2011. Notera att biologisk 
slammängd för Mörrum 2011 var 1770 [ton TS] mellan 15 juni – 31 december där den 
sedan extrapolerats till 3366 [ton TS/år]. 
 
Typ	  av	  slam	   2003	   2006	   2011	  
Södra	  Cell	  Mörrum	   	   	   	  
Fiberslam	   3	  208	   2	  964	   2	  967	  
Biologiskt	  slam	   1	  810	   2	  522	   3	  366	  (1770)	  
Grönlutsslam	   3	  534	   3	  900	   3324	  
Totalt	   8	  552	   9	  386	   9	  657	  
	   	   	   	  
Kvarnsvedens	  pappersbruk	   	   	   	  
Fiberslam	   	   	   13	  140	  
Biologiskt	  slam	   	   	   	  	  8	  030	  
Totalt	   	   	   21	  170	  

Tabell 3.1 Slamproduktion från Södra Cell Mörrums massabruk & Kvarnsvedens pappersbruk, [ton TS/år] [3], [5]. 
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Slamproduktion och slutanvändning av slam för Sveriges skogsindustri 
De totala slammängderna mellan 1998 till 2010 kan ses i tabell 3.4, statistiken är hämtad 
från skogsindustrierna. Torrhalten varierar så pass mycket att torrviktsvärden är till en viss 
del schablonuträknade och är uppskattade värden. Den totala mängden har inte ökat 
avsevärt från 1998 till 2010, den högsta noterade slamproduktionen var 2008. 
 
Slutanvändningen av slam inom skogsindustrin är varierande. En minienkätunderökning 
för totalt 34 bruk visade följande slutanvändning av slam som kan ses nedan i figur 3.2. 
 

Förbränning
Sodapanna
Täckning	  (deponi	  etc)
Jordförbättring
Rötning/kompost
Åter	  process

 
Figur 3.2 Fördelning av slutanvändning av slam inom skogsindustrin [6] 

 

3.2 VA-branschen 
VA-branschen skiljer sig mot skogsindustrin i sin processutformning i huvudsak att i 
högre grad utnyttja anaerob process för reduktion av slamvolym. Vidare finns det 
numera växande intresse för att utvinna biogas för främst fordonsbränsle, men detta 
kräver en uppgradering av biogasen, dvs. avlägsna ca 40 % av koldioxiden som bildats 
under rötningsprocessen vid sidan om metangasen. De slamtyper som hanteras inom 
VA-branschen är främst biologiskt slam och kemiskt slam och primärslam. Primärslam 
tas ut i försedimenteringen som kan ses i figur 3.1. Figur 3.3 visar en processutformning 
för VA-bransch med rötkammare och är en mer detaljerad bild än figur 3.1. som man 
kan se i figur 3.3 så sker en förbehandling av inkommande avloppsvatten där fiberslam 
tas ut och sedan sker en biologisk rening som ett andra steg där biologiskt slam tas ut. 
Slam går sedan till en förtjockare där torrhalten kan variera mellan 0,2-2 % innan den 
når rötningskammaren för nedbrytning och utvinning av biogas. De torrhalter som finns 
i processen är ungefär 2-8 %, efter rötningsprocessen är torrhalten ungefär 3-4 %. 
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Figur 3.3 Processutformning för VA-bransch [7] 

3.2.1 Processutformning för slamhantering 

Processutformningen mellan de olika processtegen kompletteras i flesta fall med 
pumpning. Detta kan ske kontinuerligt eller intermittent och reglerar ofta med 
nivåstyrning men en utveckling mot koncentrations- on-line – har visat på goda resultat 
i syftet att optimera processerna. Figur 3.3 visar en mycket förenklad skiss över process 
hanteringen för slam och hur karaktären för slam ändras för varje enhetsoperation när 
det gäller torrhalten.  
 
Figur 3.4 visar en schematisk skiss där P är markerat för pumpar. Totalt finns fyra olika 
pumpsituationer där avstånd mellan varje processteg här är godtycklig för att gälla 
generellt. Avstånden brukar vanligtvis inte överstiga 150 [m] och maximal 
lyftningshöjd är cirka 30 [m]. Rördimensionerna överstiger inte 200 [mm] och för högre 
kapaciteter är det mer vanligt med parallella ledningar. Vanligt efter slutavvattning är 
20-35 % torrhalt, även kallat ”total solids” = TS-halt. Slam brukar lagras i silos efter att 
slutavvattning skett för att sedan transporteras bort med till exempel lastbil [8]. 
 

 
Figur 3.4 Processchema för slamhantering från VA-branschen [8] 
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3.2.2 Processutformning av slamavvattning för Käppala reningsverk 

Käppala reningsverk har utvecklat och installerat en processlösning som heter 
Kemicond tillsammans med Kemira. Den bygger på kemisk konditionering och 
mekanisk avvattning av slam för att kunna uppnå höga torrhalter. Kemicond metoden 
bygger på tre steg: pH-sänkning, oxidation och flockning, se figur 3.5. 
Konditioneringen sker i en batch-process i fyra reaktorer på 30 [m3] styck. Med 
Kemicond oxideras de tvåvärda järnsalterna som försvårar avvattningen och trevärda 
utfällningar bildas samtidigt som slammet blir lättare att avvattna än innan behandlingen 
[9]. 
 
Efter att slammet konditionerats så sker en mekanisk slamavvattning med hjälp av fyra 
stycken bucherpressar. Bucherpressen består utav en roterande cylinder som har en 
hydraulisk driven kolv inuti. Avvattningen sker batchvis där slammet pumpas in i 
cylindern för att sedan dynamiskt under flera avvattningscykler trycksättas av kolven 
och på så sätt tvingar ut vattnet ur slammet. Till hjälp är detta utrymme försett med 
perforerade filterslangar för att uppnå den höga torrhalt på 45-55%. En cylinder har 
volymen 6 [m3] och varje enskild fyllning följs av en pressning vilket gör att 30 [m3] 
slam kan fyllas för varje batch när sedan önskat TS-halt uppnåtts töms cylindern på 
slam [9]. 

 
Figur 3.5 Processchema av Kemicond för slamavvattning [9] 

3.2.3 Slamproduktion & slamanvändning för Käppala reningsverk 2005-2010  

Tabell 3.2 redovisar den statistik som rapporterats i Käppalaförbundets miljörapporter 
för åren 2005-2010. Det finns en tydlig skillnad i ändring av torrhalt från 2008 till 2009 
då reningsverket installerade Kemicond för slamavvattning. Mängden slam som 
produceras har minskat drastiskt de senaste åren. 
 
Redovisningsår	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  
Slammängd	  	   38	   41	   37	   36	   26	   19	  
Torrhalt	  [%]	   18	   19	   21	   22	   30	   38	  

Tabell 3.2 Statistik av slamproduktion från Käppala reningsverk, [kton TS/år] [10] 
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Större andelen av slam används till åkermark. Deponitäckning eller jordtillverkning är 
andra avsättningsvägar för slam. Att merparten av slammet används som 
gödselprodukter inom jordbruket beror på Käppala förbundets deltagande i REVAQ där 
verksamheten är certifierad. REVAQ certifiering arbetar med att skapa förutsättningar 
för att växtnäringen (främst fosfor) i slam skall kunna återföras till åkermark. Syftet 
med REVAQ är att växtnäring från avloppsfraktioner produceras ansvarfullt samt vara 
en drivkraft för ytterligare förbättring av kvaliteten på inkommande avloppsvatten vilket 
påverkar kvaliteten på växtnäringen i slam [11].  

3.2.4 Slutanvändning av slam för VA-branschen 2010 

Figur 3.6 nedan visar fördelningen för hur slutanvändningen av slam för Sveriges 
reningsverk år 2010 såg ut. 
 
 

 
Figur 3.6 Fördelning av slutanvändning för slam inom VA-branschen [12] 

3.2.5 Nationell biogasstatistik 2010 

Här redovisas biogasstatistik för totalt 135 vattenreningsverk i Sverige. Dessa kan delas 
in i tre olika storleksordningar utifrån antal personekvivalenter som är anslutna till 
reningsverket. Tabell 3.3 redovisar indelningen av reningsverk i storleksordning samt 
den totala mängd biogas/rågas som varje storleksordning totalt producerar och vad den 
motsvarar i energi. 
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Antal	   Storlek	   Personekvivalenter	   Mängd	  rågas	  [Nm3]	   Energi	  [GWh]	  

14	   Stor	   PE>100	  000	   55	  094	  408	   346,3	  

78	   Mellan	   100	  000>PE>25	  000	   30	  901	  119	   180,6	  

43	   Mindre	   25	  000>PE>0	   10	  966	  421	   56,6	  

Tabell 3.3 Indelning av reningsverk för biogasstatistik, producerad rågas gäller för år 2010 [13] 

Statistiken för reningsverken 2010 har valt ut intressant data för hur den producerade 
biogasen används och vilka rötsubstrat som används vid rötning. Data för användning 
av biogasen för mellanstora och mindre reningsanläggningar finns att se i bilaga 2. 
 
Användning av biogas för Sveriges reningsverk 2010 
Biogas för större reningsverk i Sverige uppgraderas större delen för att till exempel 
kunna användas till motorfordon, se figur 3.7. 
 

 
Figur 3.7 Översikt för biogasanvändning 2010, andel av totala [GWh] [13] 
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Figur 3.8 Översikt av fördelning av rötsubstrat, andel av totala ton våtvikt [13] 

 
Huvudsakligen används avloppsslam som rötsubstrat vid nedbrytningsprocessen för 
större reningsverk i Sverige som figur 3.8 visar. Figur 3.9 visar att 5 % facklas bort 
vilket motsvarar i energi cirka 17,3 [GWh] vilket i snitt motsvarar uppvärmning av 
ungefär 1150 stycken villor [36]. 
 

 
Figur 3.9 Översikt av specifik användning av producerad biogas, andel av totala [Nm3/år] [13] 
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3.3 Sammanställd slamproduktion för skogsindustri & VA-bransch 
Tabell 3.4 redovisar de totala mängderna slam för Sveriges skogsindustri och VA-
bransch. Statistik för 2011 har inte kunnat erhållas när undersökningen gjordes på grund 
av förskjutning av rapportering och publicering av statistik.  
 
Slam/år	  	   1998	   2000	   2002	   2004	   2006	   2008	   2010	  
PoM	   	   	   	   	   	   	   	  
Fiberslam	   200	   150	   280	   130	   150	   105	   125	  
Biologisk	  slam	   	   	   	   	  	  67	   	  	  75	   	  	  92	   	  	  55	  
Avsvärtningsslam	   140	   150	   	  	  80	   140	   150	   190	   170	  
Kemiskt	  slam	   	   	  	  85	   	   	  	  32	   	  	  24	   	  	  30	   	  	  30	  
Totalt	   340	   385	   360	   369	   399	   417	   380	  
VA-‐bransch	   	   	   	   	   	   	   	  
Totalt	   221,3	   222,4	   242,6	   210,0	   207,1	   213,8	   203,5	  
Totalt	  för	  PoM	  &	  VA	   	   	   	   	   	   	   	  
Totalt	   561,3	   607,4	   602,6	   576,1	   606,1	   630,8	   583,5	  

Tabell 3.4 Sammanställd data för slammängder för Sveriges skogsindustri & VA-bransch, [kton TS/år] [12] & [14] 

 

3.4 Lagar och förordningar som rör slam 
Restströmmar för industrin regleras genom lagar och förordningar för hur det ska 
hanteras och den största förändringen som skett de senaste åren är deponiförbudet av 
organiskt material som trädde i laga kraft 2005. Naturvårdsverket har tagit fram en ny 
avfallsplan men inget som direkt berör restströmmar för varken skogsindustrin eller 
VA-branschen. Den nya avfallsplanen vill öka kunskapen för långsiktiga effekter på 
ekosystemet vid slamspridning på till exempel åkermark.  
  
Här ges en överskådlig bild av vilka lagar och förordningar som slam styrs av. 
 
Förordning (2001:512) om deponering av avfall 10§ 
Under denna förordning och paragraf faller förbud mot att deponera organiskt avfall och 
den nya paragrafen trädde i kraft 2005-01-01. Det finns möjlighet att få tillstånd av 
undantag då man inte har någon annan möjlighet att ta hand om avfallet. Denna 
förordning är den som ligger till grund för att sätta ny kraft med arbetet att lösa 
problematiken med slam vid vattenreningen. Eftersom möjligheten till deponi tas bort 
måste man finna andra heltäckande lösningar för att hantera producerat slam inom 
skogsindustrin och VA-branschen [15], [16]. 
 
Det finns vissa undantag i denna förordning när det gäller organiskt avfall. Vid 
homogent avfall med mindre än 10 vikt-% totalt kol samt heterogent avfall med mindre 
än 10 volym-% med brännbart avfall. Under dessa förhållanden gäller inte något förbud 
mot deponering av organiskt avfall. Grönlutsslam får till exempel läggas på deponi 
eftersom det klassas som ett oorganiskt slam. 
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Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
Här kan man bland annat ta slam i beaktning eftersom slam kan innehålla patogena 
ämnen vilken har direkt anknytning till hälsoskydd. Att använda slam till jordbruk kan 
tillstånd krävas från Naturvårdsverket enligt paragraf 47§ [17]. 
 
Förordning (2002:1060) om avfallsförbränning 
Denna förordning berör inte detta arbete men är ändå viktig för vidare behandling av 
slam. Förordningen reglerar utsläpp till luft och vatten samt driftutformning vid 
förbränning av bland annat slam. Eftersom möjligheten till deponi har tagits bort så är 
förbränning av slam en viktig processlösning och därför är den här förordningen väldigt 
viktig då den styr miljöutsläpp vid förbränning [18]. 
 
Förordning (2011:927) Avfallsförordning 
Trädde i laga kraft 2011-06-30 och innehåller bestämmelser om avfall och dess 
hantering. Denna förordning avser slam med förberedelse för återanvändning. Då slam 
avvattnas kan det ses som en förberedelse för återanvändning av energin i slam eller 
fyllnad till material. Detta gör att karaktären av slam ändras och därmed ändras 
förutsättningarna för slampumpning [19].   
 
Lagar och förordningar i framtiden  
I dagsläget finns det inte någon aktuell diskussion om lagändringar eller lagförslag som 
rör slamhanteringen eller som berör det här arbetet, däremot finns en ny nationell 
avfallsplan av Naturvårdsverket som är ute på remiss och förväntas vara klar i slutet av 
maj 2012. Den nya avfallsplanen berör inte massa- & pappersindustrin och inte heller 
VA-branschen i någon teknisk bemärkelse, avfallsplanen syftar mer till ökad kunskap 
inom slamspridning och dess långsiktiga effekter på ekosystem. I avfallsplanen kan man 
också läsa att Naturvårdverket föreslagit regeringen att besluta om en ny förordning för 
användning av avloppsfraktioner. Förslaget gäller främst skärpta regler för innehåll av 
metaller [20].  
 

3.5 Analys, jämförelse och trender 
Som beskrivits finns det olika typer av slam och de största mängderna inom 
skogsindustrin är fiberslam och avsvärtningsslam. Biologiskt slam är relativt nytt inom 
skogsindustrin och har uppstått då biologiska reningssteg installerats för ett bruk. Södra 
Mörrum installerade ett biologiskt reningssteg 2002. Kvarnsvedens bruk producerar 
endast fiber- och biologiskt slam enligt det underlag som erhållits [5]. Käppala 
reningsverk har sedan 2005 minskat sin slamproduktion med hälften vilket är en direkt 
konsekvens av utveckling och installation av Kemicond för slamavvattning. 
 
Utifrån de siffror som redovisats för totala mängder slam inom skogsindustrin och VA-
branschen i tabell 3.4 så kan det konstateras att skogsindustrin producerar ungefär 
dubbelt så mycket slam än VA-branschen. Från ett historiskt perspektiv har inte 
slammängderna i någon industri ökat eller minskat under dem senaste tio åren. Detta 
kan bero på ny utvecklad teknik inom vattenreningsprocessen. Den enskilt största 
faktorn kan vara biologiska reningssteg som har utvecklats med nya tekniker för de 
senaste tio åren inom skogsindustrin och VA-branschen.  
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Slamavsättning kan se helt olika ut för varje enskild anläggning då det är många 
faktorer som styr och påverkar. Som beskrivs i detta kapitel så styrs till exempel 
Käppala reningsverk sin slutanvändning av slam till jordbruket enligt REVAQ 
certifiering [11]. Andra anläggningar kan vara bättre utrustade med förbränningspannor 
så det blir mer lönsamt att förbränna slam för kvittblivning samt att kunna ha möjlighet 
till att utvinna energi ur slam där möjlighet finns. Hur biogasen används för Sveriges 
reningsverk kan se olika ut beroende på geografiskt läge vilket också kan mätas i antal 
personekvivalenter som är anslutna till ett reningsverk. 
 
För större reningsverk som förmodligen är geografiskt placerade i eller runtom större 
städer så uppgraderas majoriteten av biogasen till gas för motorer. För mindre 
reningsverk så facklas en stor del av biogasen bort och endast 18 % av biogasen 
uppgraderas (se bilaga 2 för biogasstatistik för mellanstora och mindre reningsverk). För 
mellanstora reningsverk så uppgraderas ungefär hälften av den producerade biogasen. 
Efterfrågan på fordonsgas är mycket större i storstäder samt att det finns ett mer 
utvecklat gasnät i en storstad jämfört mot landsbygden. 
 
Det som kan konstateras utifrån den här undersökningen är att det är mycket svårt att 
skapa en generell bild av slamhantering och hur den används eftersom varje bruk eller 
reningsverk är unik. Exakt hur en modell för slamhantering kan se ut är därför väldigt 
svårt att skapa och borde egentligen skräddarsys efter hur en anläggning är geografiskt 
placerat, vilka certifieringar en anläggning styrs efter och vilken utrustning som finns att 
tillgå på plats. Målet att sträva efter är hela tiden att hitta lösningar som är lönsamma 
samt minska de kostnader som finns i dagsläget och hela tiden arbeta mot en hållbar 
utveckling på längre sikt. 
 
Käppala reningsverk som använder sig utav en kemisk konditionering av slam är ingen 
direkt självklarhet att implementera för skogsindustrin. Det är många faktorer 
runtomkring som gör att den är svår att införa. Kemicond är en process som ger ett bra 
slutresultat på avvattningen men kräver samtidigt väldigt stora mängder kemikalier där 
till exempel svavelsyra har en årsförbrukning på 2000 ton och väteperoxid på 200 ton 
för Käppala reningsverk [10]. Det kan visa sig att inte vara särskilt lönsamt att använda 
denna metod för många anläggningar som då kräver nya rutiner för mottagning av 
kemikalier, tillstånd att transportera kemikalierna och eventuell upphandling med nya 
leverantörer. En riskanalys kan krävas från naturvårdsverket, detta är bara några av de 
praktiska moment som tillkommer för denna avvattningsmetod.  
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4 Enhetsoperationer 
Detta kapitel beskriver de befintliga enhetsoperationer som finns i dagsläget för att 
hantera slam. För detta arbete har befintliga pumptekniker för slam samt befintliga 
tekniska lösningar för slamavvattning valts ut eftersom de är av störst intresse. 
 
Inom massa- och pappersindustrin samt VA-branschen används flera typer av tekniker 
för att avlägsna vatten i slam. Dessa olika tekniker kan delas in i mekanisk, termisk eller 
kemisk avvattning. Slam som ska avvattnas brukar även genomgå någon typ av 
förbehandling för att uppnå en optimal avvattning vid själva huvudsteget. Här kan en 
förtjockningsprocess användas för att höja torrhalten några procent eller en långsamt 
roterande trumma som är utrustad med en silduk för att avlägsna vatten.  
 
4.1 Befintliga tekniska lösningar för slamavvattning  
Här finns korta beskrivningar med figurer för att illustrera de vanligast förekommande 
slamavvattningstekniker inom skogsindustrin och VA-branschen.  

4.1.1 Silbandspress 

Denna teknik är förmodligen den mest vanliga inom svensk skogsindustri för 
slamavvattning, se figur 4.1. Silbandspressen har två ändlösa viror som omger slammet 
och pressar ur vätskan när valsar under tryck appliceras. Silbandspressen arbetar under 
tre olika faser. I den första fasen sker borttagning av fritt vatten, andra fasen sker 
borttagning av kapillärt vatten och dränerbart vatten. Den sista fasen sker under högt 
tryck som tar bort adsorptivt bundet vatten. Maximal torrhalt med silbandspress är cirka 
40 % [1], [2]. 
 

 
Figur 4.1 Silbandspress [1] 

4.1.2 Centrifug 

Dekanter centrifug används då effektiv slamavvattning krävs och när slammet är svårt 
att avvattna som till exempel biologiskt slam, se figur 4.2. En centrifug har roterande 
cylinder som är placerad horisontellt och övergår som en kon i ena änden. Införsel av 
slam sker genom ett rör som löper centralt till mitten av cylindern, vid en 
rotationshastighet av cirka 1500-3000 [rpm] så bildar det fasta materialet ett skikt på 
cylinderväggen och detta kan matas ut med hjälp av en matarskruv. Eftersom andelen 
fiberslam troligtvis kommer minska i framtiden så kan centrifugen bli ett vanligare 
alternativ för slamavvattning inom skogsindustrin, används frekvent inom VA-



 

Hantering av restströmmar för skogsindustrin och VA-branschen 
 

18 

 

 

branschen eftersom den klarar stora arbetsområden med varierande torrhalter på 
inkommande vatten. Maximal torrhalt som kan uppnås är cirka 20 % [2], [21]. 
 

 
Figur 4.2 Centrifug [1] 

4.1.3 Skruvpress 

Skruvpressen är att föredra då slamsammansättning innehåller en hög andel fiberslam 
och är en kombination av mekanisk och termisk slamavvattning, se figur 4.3. 
Skruvpressens princip bygger på en roterande skruv som sitter inuti en perforerad 
siltrumma. När skruven roterar så pressas slammet framåt och kan med ett ökat tryck 
öka avdrivningen av vätska genom siltrumman. Axeldiametern på skruven kan varieras 
för att få en successivt ökad komprimering av slammet. Maximal torrhalt som kan 
uppnås är 60-70 % beroende på blandning av slam som är helt avgörande för att uppnå 
optimal avvattning. Förbehandling ska ske om torrhalt är för låg. En skruvpress 
använder ungefär 200-300 [kg ånga/ton TS] vid uppvärmning [1], [2]. 
 

 
Figur 4.3 Skruvpress [1] 

4.1.4 Torrhalter & askhalter för slam inom skogsindustrin 

Tabell 4.1 redovisar genomsnittliga värden av torrhalter samt askhalter (den oorganiska 
andelen torrsubstrat i slam) för slam inom skogsindustrin [6]. 
 

Slamtyp	   Torrhalt	  [%]	   Askhalt	  [%]	  
Fiberslam	   35	   15	  
Biologiskt	  slam	   20	   15-‐20	  
Kemiskt	  slam	   20	   40-‐50	  
Övrigt	  slam	   40-‐50	   >50	  

Tabell 4.1 Torrhalter & askhalter för 34 bruk i Sverige [6]  
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4.2 Befintliga pumptekniker 
Detta kapitel beskriver de olika pumpteknikerna som eventuellt är av intresse för 
slampumpning. En beskrivning av tekniken ges samt teknisk data som kännetecknar de 
typiska egenskaperna. Fördelar och nackdelar för varje pumpteknik beskrivs även i detta 
kapitel. Den här undersökningen är till för ge en översikt om vilka typer av pumpar det 
finns att tillgå inom slampumpning. I slutet av kapitlet så ges en mer utförligare 
beskrivning av centrifugalpumpen som används för driftfallstudien av stärkelse. 

4.2.1 Förträngningspumpar 

Här samlas de pumpar som klassas som förträngningspumpar. Det som gemensamt kan 
sägas är att de kan starta med torr sugledning samt torrt pumphus. 
Användningsområdena för varje pump är väldigt skiftande men de kan alla användas för 
transport av låg- och högviskösa fluider. Reglering av volymflödet för dessa pumpar 
sker främst genom att ändra pumpvarvtalet. Det som även kännetecknar 
förträngningspumpar är att det alltid förekommer ett inre läckage ett så kallat ”spel” 
som finns mellan de arbetande elementen. 
   
Kolvpump 
Denna typ av pump är den som historiskt sett har funnits längst. Den här pumptypen är 
en undergrupp till förträngningspump som arbetar med innestängda vätskevolymer. 
Principen bygger på att varje kolvslag pressar ut en viss vätskevolym från cylindern. För 
varje slag så stängs en viss volym vätska in som då transporteras från in- till utlopp och 
är oberoende av det mottryck som finns. Vanligen är en tryckventil för maxtryck 
installerad eftersom den teoretiska tryckstegringen är beroende av pumpens hållfasthet 
[22]. 
 
Verkningsgraden för en kolvpump bestäms av inre läckage. Inre friktioner för en 
kolvpump bestäms i strömningsförluster i in- och utlopp för pumpen. Den totala 
förlusten bestäms av konstruktion samt viskositeten på fluiden. Fördelen med denna 
pump är att den kan pumpa väldigt höga torrhalter, upp till 80 % för slam. Nackdelen är 
att den är känslig för inre slitage mellan avtätande detaljer. Vid hög viskositet skall 
kolven vara kort med en stor diameter för att undvika för hög kolvfriktion. Då väldigt 
höga arbetstryck krävs kan en kolvpump av plungetyp användas som kan generera 
tryckstegringar mellan 300-500 [MPa]. Ett exempel på användningsområde för 
kolvpump av plungemodell är då betong skall pumpas vid byggnadsarbeten [22].  
 
Membranpump 
Membranpump, även kallad diafragmapump bygger på principen där en kolvstång med 
sin rörelse gör att ett flexibelt membran arbetar. För att det ska fungera krävs det att två 
ventiler finns installerade, en på trycksidan och en på sugsidan. Fördelen med en 
membranpump är att den är helt fri från läckage så länge membranet är intakt. 
Regelbundet underhåll av membranet är viktigt för att undvika akuta läckage. Typ av 
fluid som pumpas är näst intill obegränsad, det som begränsar är typ av ventil för hur 
stora partiklar som kan passera pumpen. Maxstorlek på fasta ämnen som kan passera är 
40-45 [mm] om en klaffventil installeras. Volymflödet för membranpump är i 
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storleksordningen 0,4 - 300 [m3/h]. Membranpumpar kan även användas vid dosering 
med ett volymflöde i storleken [cm3/dygn] [22]. 
 
Excenterskruvpump 
Excenterskruvpumpen har endast en skruv till skillnad till mot en skruvpump som 
vanligtvis har tre skruvar. Skruven roterar inuti en stator med en dubbel invändig gänga. 
Då rotorn vrids bildas en avtätning mellan rotor och stator, detta innebär att ett jämnt 
strömningsflöde bildas. Generellt gäller att en större längd på rotorn och stator bidrar till 
en högre tryckstegring. Egenskapen på den fluid som ska pumpas är väldigt bred och 
klarar tunnflytande till trögflytande fluider med fasta partiklar. Om fluiden som skall 
pumpas är så viskös att den inte längre flyter måste den matas fram till pumpens inlopp 
eftersom excenterskruvpumpen är väldigt känslig för torrkörning. Flödeskapaciteten för 
pumpen är generellt i intervallet 0,1 – 300 [m3/h] [22]. 
 
Kugghjulspump 
Kugghjulspumpen arbetar upp ett tryck med hjälp av två kugghjul som arbetar åt olika 
håll. Den här typen av pump är inte att föredra vid pumpning av slam som kan innehålla 
fasta partiklar och är beroende av att pumpa vätska med smörjande egenskaper. Lager 
och axeltapp är placerade på insidan av pumphuset och omges därmed av den fluid som 
pumpas. Kugghjulspumpen lämpar sig bäst för pumpning av till exempel fotogen eller 
diesel som har smörjande egenskaper. Den lämpar sig utmärkt om fluider med extremt 
höga temperaturer skall pumpas. Det finns kugghjulspumpar med självsmörjande 
glidlager där vätska med fast innehåll kan pumpas men då kan inte pumpens maximala 
tryck utnyttjas [22]. 
 
Lobrotorpump 
Lobrotorpump kallas även för rotationskolvpump. Det som också skiljer sig från en 
kugghjulspump är att drivningen av rotorerna sker från en kuggväxel som är helt skild 
från pumphuset. Detta gör att den fluid som pumpas är helt skild från lager att komma i 
kontakt med. Den ena rotorn snurrar medsols och den andra motsols, det ingående 
flödet delas då upp i två delar när den passerar pumphuset och de möts igen vid 
utgående riktning. 
 
Vanligt användningsområde för lobrotortpump är inom livsmedelsindustrin eftersom 
den är skonsam mot det material som pumpas. Inom kemisk- samt massaindustri 
används den också eftersom den klarar av aggressiva vätskor samt vätskor som är 
högviskösa. Lobrotorpumpen kan tillverkas i olika utföranden beroende på vad vätskans 
egenskaper är. Volymflödet är samma som för en excenterskruvpump, 0,1-300 [m3/h] 
[22].  
 
 
Sammanställning av förträngningspumpar 
Som kan ses i tabell 4.2 så finns det många olika typer av förträngningspumpar som kan 
användas vid pumpning av slam. Den som är minst lämpad är kugghjulspumpen som är 
känslig för fluider med fasta partiklar. Slam är ingen fluid som innehåller fasta partiklar 
utan innehåller istället fibersuspensioner. Alla pumpar som beskrivits i detta kapitel kan 
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användas för att pumpa slam inom begränsade områden, med undantag för kolvpumpen 
som inte har några begränsningar med avseende på koncentration för slam.  
 
Pumptyp	   Fördelar	   Nackdelar	  
Kolvpump	   Klarar	  höga	  torrhalter	   Känslig	  för	  inre	  slitage	  
Membranpump	   Läckagefria,	  klarar	  viskösa	  

vätskor	  
Kräver	  underhåll	  av	  
membran	  

Excenterskruvpump	   Klarar	  trögflytande	  vätskor	   Väldigt	  känslig	  för	  
torrpumpning	  

Lobrotorpump	   Skonsam	  behandling	  av	  
vätska	  

Klarar	  ej	  höga	  
tryckuppsättningar	  

Kugghjulspump	   Stort	  utbud	  av	  varierande	  
flöden	  

Bör	  ej	  användas	  för	  fasta	  
partiklar	  

Tabell 4.2 För- och nackdelar, förträngningspumpar 

4.2.2 Rotodynamiska pumpar  

Den andra huvudkategorin av pumpar är rotodynamiska pumpar som också kallas för 
turbopumpar. Dessa pumpar särskiljer sig då de har ett eller flera skovelhjul som roterar 
i ett pumphus. Den här typen av pumpar är den vanligaste förekommande typen. När 
skovlarna roterar uppstår det krafter som vätskan omges av och utnyttjar den 
energiomvandling. Beroende av hur fluiden passerar pumphuset benämns det axial- 
respektive radialpump. Generellt karaktäriseras rotodynamiska pumpar av att 
volymströmmen genom pumpen för ett bestämt varvtal bestäms av gällande mottryck 
[22].   
 
Centrifugalpump 
Centrifugalpumpen är den vanligaste förekommande typen av pump och används i 
driftfallstudien för detta arbete. Det finns två olika typer av centrifugalpumpar som är 
normalsugande respektive själv-evakuerande. Normalsugande är den vanligaste som 
generellt suger ner till 7 meters undertryck. Den själv-evakuerande pumpen kan förutom 
suga ner till 7 meters undertryck klara att evakuera luft som finns i sugledningen. 
Utförandet av en normalsugande pump jämfört mot en själv-evakuerande pump är att 
den har ett mindre pumphus, den själv-evakuerande pumpen har ett pumphus som är 
större för att kunna hålla kvar vätska om pumpen stannar. Det som gäller för alla 
centrifugalpumpar är att pumphuset måste fyllas med vätska innan den startas (annars 
riskerar man torrkörning). Vid en torrkörning av en centrifugalpump så uppstår onödiga 
skador på impeller eller pumphjul [23]. 
 
Hur en centrifugalpump fungerar kan enklast beskrivas utifrån pumphjulet som även 
kan kallas för impeller. Som nämndes tidigare måste pumphuset vara fylld med vätska 
för att fungera. När impellern börjar rotera så pressas vätskan utåt mot impellerns 
skovlar med hjälp av centrifugalkraften. När vätskan sedan når ytterkanten av impellern 
och vidare ut i pumpens utlopp så bildas ett undertryck i centrum av pumphjulet och då 
sugs ny vätska in i pumphjulet. En centrifugalpump drivs vanligen med en elmotor och 
det är väldigt viktigt att tätningen fungerar mellan impelleraxel och stationärdelen. Idag 
finns centrifugalpumpar som drivs via magneter och pumpen blir helt tätningslös vilket 
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är att föredra eftersom då försvinner tryckförluster via tätningar, se figur 4.4 för en 
typisk skiss av en centrifugalpump [23].  
 

  
Figur 4.4 – Centrifugalpump & pumphjul med N-teknik [24] & [26] 

För att kunna utläsa kapaciteten för en centrifugalpump finns det pumpkurvor där viktig 
driftdata kan utläsas. Pumptillverkarna tillhandahåller med dessa pumpkurvor som är 
unik för varje modell och pumphjul. Det som kan vara nödvändigt att veta är 
uppfordringshöjden för ett givet flöde och verkningsgrad. Det finns även ett kurvblad 
för hur mycket effekt en pump använder vid ett givet driftfall. Tillverkarna av pumpar 
tar även med data för NPSH (Net Positive Suction Head) som betyder den maximala 
totala sughöjden för en pump. Se bilaga 3 hur en pumpkurva för en centrifugalpump ser 
ut. Förbrukad effekt, uppfordringshöjd, verkningsgrad och NPSH kan utläsas utifrån hur 
pumpflödet varierar [23]. 
 
Fördelar med centrifugalpump är att det är en enkel konstruktion, inga ventiler, hög 
hastighet, jämnt flöde, låga underhållskostnader samt att inga skador uppstår då utlopp 
stryps [25].  
 
Nackdelarna är att den ger låg uppfordringshöjd, begränsat område med hög effektivitet, 
återströmning av vätska vid stopp samt begränsad vid hög viskositet på fluid [25]. 
 
Slampumpar från Xylem är utrustade med patenterad N-teknik. Detta innebär ett 
halvöppet, självrensande pumphjul som har ett skrapspår i pumphuset, se figur 4.4. 
Detta minskar risken för onödiga igensättningar samt behåller en hög verkningsgrad 
under konstant pumpning [26].  
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5 Tillämpning av reologi på slam 
En beskrivning av slam utifrån ett reologiskt perspektiv är grundläggande för att kunna 
förstå vilka parametrar som är viktiga att ta hänsyn till vid dimensionering av 
rörledningar, ventiler och pumpar för att kunna transportera slam från A till B så 
optimalt som möjligt. Med hjälp av insamlad litteratur där reologin hos slam studerats 
och hur det uppför sig vid olika driftförhållanden ligger till grund för denna del av 
arbete. Reologi är läran om materiens deformations- och flytegenskaper och nedanför 
beskrivs de viktigaste reologiska egenskaperna av betydelse för pumpning av slam. 
 
5.1 Viskositet 
Viskositeten är kvoten mellan skjuvspänning (τ) och skjuvhastighet (γ) och anger hur 
trögflytande en fluid är, samt tolkas som en fluids inre motstånd [28]. Viskositeten kan 
formuleras både som dynamisk eller kinematisk. Se figur 5.1 för kinematisk viskositet 
som avtar med ökande skjuvhastighet. Se tabell 5.1 för förklaring av beteckningar i 
ekvation 1 nedan. 

Viskositet beskrivs således: 
γ
τυρµ


=⋅=    (1) 

Figur 5.1 visar en flödeskurva när skjuvspänningen sätts mot skjuvhastigheten. Då 
skjuvspänningen är proportionell mot skjuvhastigheten är det en newtonsk fluid som 
kurva 4 i figur 5.1 visar. Slam är ett exempel på en skjuvförtunnande fluid där 
skjuvspänningen avtar med ökad skjuvhastighet, se kurva 3 i figur 5.1. Motsvarande till 
skjuvförtunnande är skjuvförtjockande som kurva 5 i figur 5.1 visar där 
skjuvspänningen istället ökar med en högre flödesdeformationshastighet [27].  
Förändrad skjuvhastighet återfås vid varierande omblandningshastighet nära roterande 
ytorna eller olika flödeshastigheter nära rörväggen. 
 
 

 

 
Figur 5.1 Flödeskurva [28] 

 



 

Hantering av restströmmar för skogsindustrin och VA-branschen 
 

24 

 

 

 
Figur 5.2 Profil för newtonsk & icke-newtonsk fluider med ökande skjuvhastighet 

 

5.2 Slam reologi – Newtonsk och icke-newtonsk fluid 
Slam har flytegenskaper som är både Newtonsk och icke-Newtonsk beroende på slam 
koncentration. Figur 5.2 visar hur viskositeten ändras för de olika fluiderna. Newtonsk 
fluid är då viskositeten hålls konstant då flödesdeformationshastigheten eller 
skjuvhastigheten ändras. Exempel på Newtonska fluider är vatten men även andra 
högviskösa; sirap, glykol m.fl. Kalk och cement har generellt skjuvförtjockande 
flödesegenskaper. Slam kan även beskrivas som en fluid med ”ketchupeffekt” där den 
kräver ett visst arbetstryck för att starta flödet i ett rör. 
 
5.3 Reynolds tal 
En fluid kan uppvisa olika tillstånd vid olika flödeshastigheter och kan delas in som 
laminär och turbulent strömning. För att avgöra om laminärt eller turbulent 
strömningstillstånd beräknas Reynolds tal som visas nedanför i ekvation 2. I 
rörströmning kan laminärt flöde nås när Reynolds tal är under 2100 och då Reynolds tal 
är över 4000 är det ett turbulent flöde. För att fullfölja denna bestämning måste ett 
generellt antagande göras för fluiders viskositet och förenklas mycket om fluiden är 
Newtonsk. Området 2100-4000 är ett övergångstillstånd (eng. transition) där båda 
tillstånden kan förekomma [29].  
 
Då vätskan är icke-Newtonsk måste Reynolds tal beräknas på ett sätt som tar hänsyn till 
att viskositeten inte är konstant utan istället en funktion av flera variabler. Ekvation 3 
används då Reynolds tal ska beräknas för en icke-Newtonsk vätska. Konstanterna n’ 
och K’ måste bestämmas experimentellt för en given koncentration för att kunna 
beräkna Reynolds tal. Se tabell 5.1 för förklaring av beteckningar i ekvation 2 och 3. 
 

µ
ρDV=Re   (2)             

'1'3
'2Re

'2''
'3

K
VD
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−
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⎛

+
= ρ

 (3) 

 
Generellt kan sägas att laminär strömning sker då viskositeten är hög och turbulent 
strömning sker då viskositeten är låg [28].  
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5.4 Teoretisk bakgrund för driftfallstudie 
Syftet med driftfallstudien är att undersöka hur de reologiska sambanden för stärkelse 
som ersättning till slam förhåller sig till energiförbrukningen med avseende på 
pumpenhet för slam. Driftfallstudien kommer att begränsas till två stycken ingående 
variabler som är koncentration och flödeshastighet för stärkelse. Pilotanläggningen är en 
pumpslinga med återcirkulerande sluten krets, total volym är ca 1000 liter och en 
centrifugalpump används för flödesbestämning. Driftfallstudien beskrivs som en typisk 
uppställning för flödesslinga med en testsektion samt en retursektion där mätningarna 
gör under stabila flödesvillkor. Utfallet av studien kommer dels vara data för hur det 
dynamiska differenstrycket ändras vid degradering för stärkelse samt data inom vilket 
intervall man kan påvisa en vinst i viskositet.  

5.4.1 Ett tänkt scenario  

Ett scenario som skisserats är att när flödeshastigheten för slam ökar så ökar 
skjuvspänningen τ som illustreras i figur 5.3 samt att det sker en skjuvhastighetsändring 
på x-axeln. Som figur 5.3 visar för den icke linjära sambandet för skjuvförtunnande 
fluid så kommer skjuvspänningen minska i förhållande till flödeshastigheten. När 
kvoten ändras på detta sätt så innebär det i fysikalisk definition att viskositeten minskar. 
Slam har som beskrivits tidigare karaktäriserats till flödesegenskaper som en 
skjuvförtunnande fluid. Det intressanta är att se hur denna minskning av viskositet 
påverkar den specifika energiförbrukningen för en pumpenhet. Som figur 5.3 visar 
kommer driftfall 1 kräva mer energi än för vatten och vid driftfall 2 så borde slam kräva 
mindre energi än för vatten utifrån ett teoretiskt perspektiv. Frågan är vilken vinst i 
energi detta ger i förhållande till den vinst som görs för viskositeten eller tryckfall per 
meter av slam vid en ökning av hastighetsgradienten?  
 
Kan viskositeten minskas så pass mycket att det är ekonomiskt lönsamt att ändra 
flödeshastigheten för pumpning av slam? Det råder en balans av flödeshastigheten 
eftersom en alltför hög flödeshastighet kan ge oönskade turbulenta effekter vilket skapar 
en friktionsförlust i rörledningen. Figur 5.3 visar önskat resultat för att få en stor 
minskning av viskositeten när skjuvhastigheten ökar från 1γ till 2γ . Grafen till höger i 
figur 5.3 visar hur viskositeten för slam ändras vid olika torrhalter, TS a har högre 
koncentration än TS b. Vatten utgör en referenspunkt som en Newtonsk fluid, det vill 
säga konstant viskositet under skjuvning. 
 

 
Figur 5.3 Reologiska samband för viskositeten av slam 
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Beteckning	   Förklaring	   Enhet	  

µ	   Dynamisk	  viskositet	  [	   Pa*s	  

υ	   Kinematisk	  viskositet	   mm2/s	  

γ	   Skjuvhastighet	   s-‐1	  

τ	   Skjuvspänning	   Pa	  

ρ	   Densitet	   kg/m3	  

D	   Rördiameter	   m	  

V	   Flödeshastighet	   m/s	  

n	   Index	  för	  flödesbeteende	  	   -‐	  

K	   Index	  för	  fluidkonsistens	   -‐	  

Tabell 5.1 Förklaring av beteckningar 
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6 Drift- & dimensioneringsparametrar för slampumpning 
Här följer en redovisning av vilka parametrar som är av särskild betydelse när slam ska 
pumpas. Den parameter som är av störst betydelse är slamkoncentrationen som kopplar 
till viskositeten och vidare tryckfall i rörledningar, ventiler och kopplingar som blir 
dimensionerande för pumpval och prestanda som uppfordringstryckhöjd, effekt och 
anslutningsdimensioner.  
 
6.1 Teknisk dimensionering av pump & rörledning 
Det som eftersträvas är att skapa en slamhantering som är driftsäker och till viss del 
även slitagebeständiga över drifttiden. Igensättningar i pumpen är en annan 
dimensionerande faktor, vilket anpassas med en storleksuppskattning av 
partikelstorleksuppskattning. Xylems utveckling och patenterade N-teknik för 
impellerutförande påvisar god prestanda i slamapplikationer och 
igensättningsproblemen har näst intill elimineras. En ytterligare 
dimensioneringsparameter av slampump under intermittent driftfall är påfrestningar av 
ungefär 10 000 start/stopp per år [22]. Vid uppstartsförloppet kan flytgränsen ge upphov 
till betydligt högre viskositets än den skjuvviskositet som återfinns så snart 
fluidströmningen är säkerställd. Reglering av en pump är av betydelse för att undvika 
onödiga påfrestningar samt öka livslängden. Till detta hör underhålls- och 
reparationskostnader som kan uppstå under en livstid för en pumpenhet.  
 
Flödesreglering är ett vanligt sätt för driftfall. Det kan tillämpas genom i huvudsak två 
sätt, genom ventillägesreglering och genom varvtalsreglering av pumpen. Vid 
dimensionering måste man undvika att kavitation uppstår, vilket ger stora materiella 
skador på pumphjul och pumphus. Varvtalet för en pump, där både pumpval och 
pumpsystem medger, begränsas av den nedre varvtalsgränsen för pumpen och vidare 
kan verkningsgraden påverkas. Exempelvis så blir begränsning av varvtal större vid 
torrslampumpning (TS>15 %) än för pumpning av slam med mindre koncentration, till 
exempel <10 %. Se tabell 6.1 för sammanställning av viktiga parametrar att ta hänsyn 
till vid dimensionering av rörledningar och pumpenhet. 
 
  

Parameter	   Enhet	   Beskrivning	  
Torrhalt	   [%]	   Nyckelparameter	  
Slamflöde	   [m3/h]	   Kapacitet	  för	  slamhantering	  
Slamhastighet	   [m/s]	   Nyckelparameter	  vid	  torrhalter	  >15	  %	  
Rördiameter	   [m]	   Begränsad	  vid	  olika	  torrhalter	  
Rörlängd	   [m]	   Direkt	  kopplad	  till	  tryckbehov	  för	  pumpenhet	  
Arbetstryck	   [kPa]	   Direkt	  kopplad	  till	  energiförbrukning	  
Varvtal	   [rpm]	   Belastning	  på	  pumpenhet	  
Partikelstorlek	   [mm]	   För	  att	  undvika	  igensättning	  	  
Verkningsgrad	   [%]	   Beroende	  av	  typ	  av	  pump/pumphjulsteknik	  

Tabell 6.1 Sammanställning av viktiga parametrar för slampumpning 
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6.2 Reologiska dimensioneringsfaktorer 
Tabell 6.2 utgår från ett förtjockat slam. Exakt torrhalt på slam framgår inte från hämtad 
litteratur [27]. Förtjockat slam har generellt en torrhalt på 3-8 %. Vid torrhalter som är 
15 % eller mer råder det ett ”torrslamsbeteende” och här förstärks de icke-newtonska 
egenskaperna ännu mer och detta brukar kallas för pluggflöde. Pumpning av slam med 
torrslamsbeteende kräver höga effekter och rekommenderad flödeshastighet är 0,1-0,5 
[m/s], rörledningsdiameter ska inte vara mindre än 0,1 [m] och tryckbehov är i 
intervallet 30-80 [kPa] per meter rörledning där torrhalter är 20-35 %, detta enligt 
experiment och drifterfarenheter, se referens [8].  
 
För att pumpa slam energieffektivt måste en låg friktionsförlust uppnås vilket görs med 
en laminär strömning men hänsyn måste tas till torrhalten och att det råder större risk 
för avsättning i rörledningarna vid laminär strömning än för turbulent strömning. Vid en 
ökad torrhalt så uppstår det en ökad friktion i rörledningar som även kan bidra till 
slitageproblem för både rör och pumpar, detta gäller särskilt för fiberslam. Ett 
stabiliserat slam är mer homogent och lätthanterlig vid slampumpning [8]. 
 

Laminär	  strömning	  <~2	  [m/s]	   Turbulent	  strömning	  >~2	  [m/s]	  
Låg	  friktionsförlust	   Stor	  friktionsförlust	  
Friktionsförlust	  beroende	  av	  koncentration	   Vattenliknande	  beteende	  
Stor	  avsättningsrisk	   Liten	  avsättningsrisk	  

Tabell 6.2 skillnader mellan laminär och turbulent strömning [27] 

 

6.3 Alternativ lösning vid torrslampumpning 
Det finns alternativa lösningar vid torrslampumpning för att minska rörfriktionen, med 
hjälp av injicering av en polymerlösning eller med injicering av luft längs periferin. Till 
exempel kan tryckebehovet minskas med 60-70 % vid injicering av en polymer-
vattenblandning som bildar en glidfilm allra närmast mot rörväggen. Kostnad för 
polymertillsatsen får vägas mot den energi som kan sparas in för att avgöra om det är 
lönsamt. Detta arbete kommer inte gå närmare men för mer information om injicering 
av polymerlösning hänvisas till referens [8]. 
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7 Driftfallstudie 
I det här kapitlet beskrivs driftfallstudien och vilka mätningar som gjorts med stärkelse 
och vatten. 
 
7.1 Utrustning för driftfallstudie 
Driftfallstudien genomfördes i en flödesslinga som byggts av Innventia AB. Tabell 7.1 
visar den tekniska specifikationen som finns tillgänglig för testanläggningen. Se bilaga 
3 för hur pumpkurvan vid 50 [Hz] ser ut för centrifugalpumpen för denna driftfallstudie. 
Figur 7.1 nedan visar en enkel skiss av flödesslingan som användes. 
 

Komponent	  i	  flödesslingan	   Teknisk	  data	  
Pump	   NZ3102.181,	  typ	  SH	  (Se	  bilaga	  3)	  
Absoluttryckgivare	   ±500	  [kPa]	  
Drifttryckgivare	  1	  (över	  pump)	   ±500	  [kPa]	  (Se	  bilaga	  4	  för	  kalibrering)	  
Drifttryckgivare	  2	  (över	  retursektion)	   ±130	  [kPa]	  (Se	  bilaga	  4	  för	  kalibrering)	  
Drifttryckgivare	  3	  (över	  testsektion)	   ±6	  [kPa]	  (Se	  bilaga	  4	  för	  kalibrering)	  
Inre	  rördimension	  tillflöde	  pump	   100	  [mm]	  
Inre	  rördimension	  utflöde	  pump	   81	  [mm]	  
Inre	  rördimension	  retursektion	   57	  [mm]	  
Inre	  rördimension	  testsektion	   67	  [mm]	  
Tank	  för	  testfluid	   840	  [liter]	  
Rörmaterial	   PVC	  	  

Tabell 7.1Teknisk data för flödesslinga 

 
Figur 7.1 Översikt av flödesslinga 
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7.2 Upplägg av driftfallstudie 
Följande scenarion i tabell 7.2 är olika driftfall med varierande ingående parametrar. 
Totalt kommer tre olika koncentrationer att undersökas med driftkörningar på 30 
respektive 50 [Hz]. Mätningar av vatten kommer att genomföras och kommer att vara 
en referens för alla mätningar med stärkelse. Förutom de scenarion som beskrivs i tabell 
7.2 så kommer en dynamisk tryckmätning att göras för den högsta koncentrationen av 
stärkelsen för att säkerställa att stärkelsen har degraderats till en konstant nivå med 
avseende på tryckfall och att systemet är i stationärt tillstånd. 
 
Scenario/ingående	  variabler	   Konc.	  stärkelse	   Frekvens	  [Hz]	  

Batch	  1	   Hög	   30	  
Batch	  2	   Mellan	   30	  
Batch	  3	   Låg	   30	  
Batch	  1	   Hög	  	   50	  
Batch	  2	   Mellan	  	   50	  
Batch	  3	   Låg	   50	  

Tabell 7.2 Schematiskt upplägg av driftfallstudie 

7.3 Sammanställning av tryck- & flödesmätningar för stärkelse 
Här presenteras och beskrivs de flödeskörningar som gjorts med stärkelse och där 
teknisk data gällande temperatur och koncentration på stärkelse för varje batch finns 
med. Totalt har två identiska flödesmätningar samt dynamisk tryckmätning gjorts för att 
erhålla en repeterbarhet i framtagen data. Bilaga 6 visar framtagna pumpkurvor för 30 
respektive 50 [Hz]. Tabellerna 7.3-7.7 visar sammanställd data för stärkelse och vatten 
när mätningarna gjordes. Mätningar av koncentrationen för tryckfallsmätningarna togs 
direkt under körningarna med brytningsindexmätare. 
 
Kompletterande mätningar har även gjorts med stärkelse för koncentrationen 43,4 [g/l] 
och 35,5 [g/l]. Dessa mätningar gjordes för att med UVP-givare (Ultrasonic Velocity 
Profiler) kunna bestämma hastighetsprofiler för särskilda flöden och avgöra om det är i 
det laminära eller turbulenta tillståndet samt hur profilen ändras vid olika 
koncentrationer för stärkelse. Se tabell 7.8–7.10 för sammanställning av UVP-
mätningar. 

7.3.1 Tryck- & flödesmätning för stärkelse 

Här beskrivs hur det praktiska för varje batch gick till samt vilka volymer stärkelse som 
tappades ur tanken och vilka volymer för vatten som sedan fylldes på i tanken. 
Tabellerna 7.3–7.6 är sammanställning av data för varje mätning av batch 1-3. 
 

Batch 1 
750 liter stärkelse pumpades från kokkärlet till tanken för flödesslingan med en 
koncentration på 47 respektive 46 [g/L] (4,6–4,7 %). 
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Batch	   Konc.	  [g/L]	   Temperatur	  [°C]	   Frekvens	  [Hz]	   Datum	  
1	   47	   62	   30	   120416	  
1	   47	   62	   50	   120416	  
1	   46	   65	   30	   120417	  
1	   46	   65	   50	   120417	  

Tabell 7.3 - Sammanställd data för batch 1 

 
Batch 2 
220 liter stärkelse tappades ur tanken ner till 500 liter. Fylldes på med vatten (ca 18 
[°C]) upptill 750 liter totalt. Koncentrationerna blev 30 respektive 31 [g/L] (3,0–3,1 %). 
  
Batch	   Konc.	  [g/L]	   Temperatur	  [°C]	   Frekvens	  [Hz]	   Datum	  
2	   30	   40	   30	   120416	  
2	   30	   40	   50	   120416	  
2	   31	   42	   30	   120417	  
2	   31	   42	   50	   120417	  

Tabell 7.4 - Sammanställd data för batch 2 

 
Batch 3  
220 liter stärkelse tappades ur tanken ner till 500 liter. Fylldes på med vatten (ca 18 
[°C]) upptill 750 liter totalt. Koncentrationen blev 25 respektive 24 [g/L] (2,5–2,4 %). 
 
Batch	   Konc.	  [g/L]	   Temperatur	  [°C]	   Frekvens	  [Hz]	   Datum	  
3	   25	   31	   30	   120416	  
3	   25	   31	   50	   120416	  
3	   24	   29	   30	   120417	  
3	   24	   29	   50	   120417	  

Tabell 7.5 Sammanställd data för batch 3 

7.3.2 Dynamisk tryck- & flödesmätning för stärkelse 

Batch	   Konc.	  [g/L]	   Temperatur	  [°C]	   Frekvens	  [Hz]	   Tid	  [min]	   Datum	  
1	   47	   62	   30	   18	   120416	  
1	   46	   65	   30	   22	   120417	  

Tabell 7.6 Sammanställd data för dynamisk mätning av stärkelse 

7.3.3 Tryck- & flödesmätning för vatten 

Typ	   Konc.	  [g/L]	   Temperatur	  [°C]	   Frekvens	  [Hz]	   Datum	  
Referens	   -‐	   18	   30	   120423	  
Referens	   -‐	   18	   50	   120423	  

Tabell 7.7 Sammanställd data för mätning av vatten  
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7.3.4 UVP-mätning för vatten 

För alla UVP-mätningar i flödesslingan användes två olika lägen (öppen eller 
halvöppen) för en kulventil. Ventilen var placerad 92 [cm] efter UVP-givaren och 
användes för att se störningar av flödeshastigheten.  

Fluid	   Konc.	  [g/l]	   Temp.	  [°C]	   Flöde	  [l/s]	   Ventilläge	   Datum	  

Vatten	   -‐	   14,5-‐15	   2,9	   Öppen	   120522	  

Tabell 7.8 UVP-mätningar för hastighetsprofil av vatten 

7.3.5 UVP-mätningar för stärkelse (koncentration 43,4 [g/l]) 

Fluid	   Konc.	  [g/l]	   Temp.	  [°C]	   Flöde	  [l/s]	   Ventilläge	   Datum	  

Stärkelse	   43,4	   65	   2,9	   Öppen	   120522	  

Stärkelse	   43,4	   65	   3,6	   Halvöppen	   120522	  

Stärkelse	   43,4	   58	   4,4	   Öppen	   120522	  

Tabell 7.9 UVP-mätningar för hastighetsprofil av stärkelse med koncentration 43,4 [g/l] 

7.3.6 UVP-mätningar för stärkelse (koncentration 35,5 [g/l]) 

Fluid	   Konc.	  [g/l]	   Temp.	  [°C]	   Flöde	  [l/s]	   Ventilläge	   Datum	  

Stärkelse	   35,5	   44	   3,6	   Öppen	   120522	  

Tabell 7.10 UVP-mätningar för hastighetsprofil av stärkelse med koncentrationen 35,5 [g/l] 

7.3.7 Bestämning av koncentration för stärkelse 

Koncentrationen för stärkelse bestämdes genom två olika metoder, nedan beskrivs varje 
metod kortfattat. 

• För alla mätningar som gäller för batch 1-3 avlästes koncentrationen av stärkelse 
direkt under mätningarna med ett instrument som använder sig av 
brytningsindex där avläsning gjordes visuellt. 

• Koncentrationerna av stärkelse för UVP-mätningarna har tagits fram genom 
indunstning av vatten i ett värmeskåp. Mängden stärkelse vägdes innan och 
efter för att sedan beräkna fram antal gram stärkelse per liter vatten. 
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8 Kostnadsanalys 
Livslängdskostnaden är av intresse vid investering av en pumpenhet som beskriver den 
totala kostnaden under hela dess livslängd där alla kostnader tagits hänsyn till. De olika 
driftfallen i det här arbetet är för att avgöra vilka parametrar som har störst inverkan på 
hur de rörliga kostnaderna påverkas, till exempel om elpriset höjs. För att beräkna 
livslängdskostnaden för varje driftfall och pumpenhet har Energimyndighetens 
kalkylblad för LCC-beräkning används för att få en noggrannare beräkning av de totala 
kostnaderna [30]. För livslängdsanalysen har tre olika slampumpar från Xylem valts ut, 
priser för valda slampumpar har erhållits från Xylem [31]. De valda pumparna är 
centrifugalpumpar med olika prestanda. Se bilaga 5 för teknisk specifikation för de tre 
slampumparna. 
 
8.1 Varierande driftfall för livskostnadsanalys 
De rörliga kostnaderna påverkas för olika driftfall på pumpenheterna, tabell 8.1 visar de 
driftfall som har valts för denna analys samt hur de påverkar driftkostnaden för 
pumpenheten. Driftparametrarna; flöde, effekt och uppfordringshöjd är beroende av 
varandra som man kan se i bilaga 3. Drifttid för slampumpning är väldigt varierande 
och tiden som presenteras här är en antagning där parametern valts att variera från 4000 
till 8000 drifttimmar per år för att få en mer påtaglig indikation på hur drifttiden kan 
påverka de rörliga driftkostnaderna. Här skulle 4000 timmar per år kunna representera 
en mindre anläggning där pumpning av slam inte sker konstant. Tabellerna 8.1–8.3 ger 
en översikt för vilka parametrar som valts för varje driftfall. Energipriset bygger på 
marknadspriset i dagsläget samt hur en chockhöjning som motsvarar 60 % för att se hur 
det påverkar de totala kostnaderna de kommande 20 åren. Energisituationen inom de 
kommande åren kommer att vara osäker och är svår att förutse. 
 
Underhållskostnaden för varje pumpenhet är en 5 års-service för pumpen, det behövs 
totalt 3 stycken 5 års-service under en 20 års period. Vald kalkylränta är samma som 
Södra Cell Mörrum använder sig utav vid beräkning av investeringskalkyler [3]. Se 
tabell 8.1–8.3 för sammanställning av driftfall och kostnader för slampumparna. Det 
som skiljer driftfallen 1-4 mot driftfallen 5-8 är energipriset. 
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8.1.1 Slampump N3102   

Driftfall	  för	  N3102	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  
Energipris	  [kr/kWh]	   0,45	   0,45	   0,45	   0,45	   0,72	   0,72	   0,72	   0,72	  
Flöde	  [l/s]	   10	   20	   10	   20	   10	   20	   10	   20	  
Uppfordringshöjd	  [m]	   14	   6	   14	   6	   14	   6	   14	   6	  
Effekt	  [kW]	   2,5	   2,7	   2,5	   2,7	   2,5	   2,7	   2,5	   2,7	  
Drifttid	  per	  år	  [h]	   4000	   4000	   8000	   8000	   4000	   4000	   8000	   8000	  
Kapacitet	  [m3/år]	  *103	   144	   288	   288	   576	   144	   288	   288	   576	  
Grundinvestering	  [tkr]	   45	   45	   45	   45	   45	   45	   45	   45	  
Underhållskostnad	  
[tkr]	   18	   18	   18	   18	   18	   18	   18	   18	  

Kalkylränta	  [%]	   10	   10	   10	   10	   10	   10	   10	   10	  
Livslängd	  [år]	   20	   20	   20	   20	   20	   20	   20	   20	  
Restvärde	  [kr]	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Andel	  energikostnad	  
[%]	   42	   44	   59	   61	   54	   55	   70	   72	  

Total	  LCC	  [tkr]	   92	   95	   130	   136	   114	   119	   176	   186	  

Tabell 8.1 Driftfall & livskostnadsanalys för slampump N3102 (SH motordata & pumphjulsnummer 256) [32] 

 

8.1.2 Slampump N3171 

Driftfall	  för	  N3171	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  
Energipris	  [kr/kWh]	   0,45	   0,45	   0,45	   0,45	   0,72	   0,72	   0,72	   0,72	  
Flöde	  [l/s]	   20	   40	   20	   40	   20	   40	   20	   40	  
Uppfordringshöjd	  [m]	   50	   30	   50	   30	   50	   30	   50	   30	  
Effekt	  [kW]	   17	   20	   17	   20	   17	   20	   17	   20	  

Drifttid	  per	  år	  [h]	   400
0	  

400
0	  

800
0	  

800
0	  

400
0	  

400
0	   8000	   8000	  

Kapacitet	  [m3/år]	  
*103	   288	   576	   576	   115

2	   288	   576	   576	   1152	  

Grundinvestering	  
[tkr]	   150	   150	   150	   150	   150	   150	   150	   150	  

Underhållskostnad	  
[tkr]	   57	  	   57	   57	   57	   57	   57	   57	   57	  

Kalkylränta	  [%]	   10	   10	   10	   10	   10	   10	   10	   10	  
Livslängd	  [år]	   20	   20	   20	   20	   20	   20	   20	   20	  
Restvärde	  [kr]	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Andel	  energikostnad	  
[%]	   60	   64	   75	   78	   71	   74	   83	   85	  

Total	  LCC	  [tkr]	   436	   482	   697	   789	   592	   666	   1 010	   1 156	  

Tabell 8.2 Driftfall & kostnadsanalys för slampump N3171 (SH-motordata & pumphjulsnummer 274) [33] 
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8.1.3 Slampump N3301 

Driftfall	  för	  N3301	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  
Energipris	  [kr/kWh]	   0,45	   0,45	   0,45	   0,45	   0,72	   0,72	   0,72	   0,72	  
Flöde	  [l/s]	   100	   300	   100	   300	   100	   300	   100	   300	  
Uppfordringshöjd	  
[m]	   25	   13	   25	   13	   25	   13	   25	   13	  

Effekt	  [kW]	   37	   53	   37	   53	   37	   53	   37	   53	  
Drifttid	  per	  år	  [h]	   4000	   4000	   8000	   8000	   4000	   4000	   8000	   8000	  
Kapacitet	  [m3/år]	  
*103	   1440	   4320	   2880	   8640	   1440	   4320	   2880	   8640	  

Grundinvestering	  
[tkr]	   260	   260	   260	   260	   260	   260	   260	   260	  

Underhållskostnad	  
[tkr]	   150	   150	   150	   150	   150	   150	   150	   150	  

Kalkylränta	  [%]	   10	   10	   10	   10	   10	   10	   10	   10	  
Livslängd	  [år]	   20	   20	   20	   20	   20	   20	   20	   20	  
Restvärde	  [kr]	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
Andel	  energikostnad	  
[%]	   64	   71	   78	   83	   74	   80	   85	   89	  

Total	  LCC	  [tkr]	   910	   1 139	   1 492	   1 952	   1 259	   1 627	   2 191	   2 926	  

Tabell 8.3 Driftfall & kostnadsanalys för slampump N3301 (MT-motordata & pumphjulsnummer 630) [34] 

8.1.4 Sammanställning av livslängdskostnader 

Tabell 8.4 visar de sammanställda livslängdskostnaderna samt hur stor andel 
energikostnaden är för de tre slampumparna för de åtta olika driftfallen. 
 
	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  
Livslängdskostnad,	  tkr	   	   	   	   	   	   	   	   	  
N3102	  	   92	   95	   130	   136	   114	   119	   176	   186	  
N3171	  	   436	   482	   697	   789	   592	   666	   1 010	   1 156 	  
N3301	  	   910	   1 139	   1 492	   1 952	   1 259	   1 627	   2 191	   2 926	  
Andel	  energikostnad	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  
N3102	   42	   44	   59	   61	   54	   55	   70	   72	  
N3171	   60	   64	   75	   78	   71	   74	   83	   85	  
N3301	   64	   71	   78	   83	   74	   80	   85	   89	  

Tabell 8.4 Sammanställning av beräknade livslängdskostnader 
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9 Resultat 
Här presenteras de resultat som erhållits från driftfallstudien och kostnadsanalysen. 
 
9.1 Driftfallstudie 
Huvudmålet för driftfallstudien med att se någon skillnad i energiförbrukning för olika 
flöden kunde inte avgöras med stärkelse som testfluid. 

9.1.1 Dynamisk mätning 

För stärkelse gjordes en dynamisk tryck- och flödesmätning vid 30 [Hz] för att 
säkerställa att ett eventuellt tidsberoende förlopp skulle påverka resultaten vid mätning 
av stärkelse med flödesreglering. Figur 9.1 visar hur tryckfallet minskar med antal 
cykler i flödeslingan och påvisar ett stationärt förlopp relativt omgående efter uppstart. 
 

 
Figur 9.1 Dynamisk tryckfallsmätning för batch 1 vid 30 [Hz] 

 

 
Figur 9.2 Dynamisk flödesmätning för batch 1 vid 30 [Hz] 
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9.1.2 Tryckfall för batch 1 kopplat till effektbehov 

Figur 9.3 visar tryckfallet för testsektionen vid mätning 1 och 2. 

 
Figur 9.3 Tryckfall för stärkelse och vatten 

Tabell 9.1 visar med beräkningsexempel hur tryckfallet ändrades procentuellt samt 
vilken påverkan det har på effektbehov för pumpenhet. Se även bilaga 7 för hur 
effektbehov ändras för stärkelse och vatten. Mätningarna för effektåtgång bottnade vid 
flöden större än 10 [l/s] för 50 [Hz] och beräkningar har gjorts under 10 [l/s].  
 
Fluid	   Flöde	  [l/s]	   Frekvens	  	   [ΔkPa/m]	   Δtryckfall	  [%]	   ΔkW	  [%]	  

Stärkelse	   10,68*	   30	  Hz	   4,08	   22	   1,5	  
Vatten	   12,10*	   30	  Hz	   3,34	   	   	  

	   	   	   	   	   	  
Stärkelse	   8,9	  	   30	  Hz	   3,39	   50	   1	  
Vatten	   8,9	  	   30	  Hz	   2,26	   	   	  

	   	   	   	   	   	  
Stärkelse	   4	   30	  Hz	   1,85	   56	   0,5	  
Vatten	   4	   30	  Hz	   1,18	   	   	  

	   	   	   	   	   	  
Stärkelse	   8	   50	  Hz	   2,76	   35	   0	  
Vatten	   8	   50	  Hz	   2,05	   	   	  

	   	   	   	   	   	  
Stärkelse	   4	   50	  Hz	   1,69	   39	   0	  
Vatten	   4	   50	  Hz	   1,22	   	   	  

	   	   	   	   	   	  
Stärkelse	   2	   50	  Hz	   1,28	   32	   0	  
Vatten	   2	   50	  Hz	   0,97	   	   	  

Tabell 9.1 Beräkningsexempel för koppla samman tryckfallsändring med effektändring. *Ventilen är i helt öppet läge. 
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Flytkurva för retursektion 
Figur 9.4 visar flytkurva för stärkelse och vatten för retursektionen med en rördiameter 
på 57 [mm] av flödesslingan under mätningarna för batch 1. Det sker en brytning vid 
skjuvningshastigheten vid 100-300 [s-1] för stärkelse som innebär att flödet går från 
laminärt till turbulent. Figur 9.4 visar med en streckad linje för hur det laminära området 
är linjärt för att sedan gå till turbulent rörströmning. Se bilaga 8 för hastighetsprofiler 
som ligger i detta område. Figur 9.5 bekräftar det laminära området till cirka 200 [s-1]. 
  

 
Figur 9.4 Flytkurva för mätningar 1 & 2  

 

 
Figur 9.5 Profil av viskositet  
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9.1.3 Pumpkurva för vatten 

Figur 9.6 visar beräknad pumpkurva för vatten. Se bilaga 6 som visar att stärkelse ligger 
på samma kurva som för vatten. Detta bekräftar att energiåtgången för stärkelse är 
samma som för vatten. 

 
Figur 9.6 Pumpkurva för vatten vid 30 och 50 [Hz]. 

9.1.4 UVP-mätningar 

Figur 9.7 och figur 9.8 visar hur hastighetsprofilen ser ut för två olika koncentrationer 
för stärkelse vid samma flöde. Rörväggen går ungefär vid kanal 10 och 85 för 
hastighetsprofilerna, de överlagrade informationen är spegling och har ingen fysikalisk 
relevans. Den tolkningen är att studera profilsymmetrin samt att studera gradienten sett 
från rörväggen för att bedöma om rörströmningen är laminär eller turbulent. En relativt 
stor lutning visar på turbulent medan en lägre lutning och en något spetsig profil kring 
rörcentrum visar på laminär profil. Detta till skillnad från platt profil för turbulent 
rörströmning. Till detta kan även plugg-flöde läggas, som kan förekomma vid högre 
viskositeter än som uppmätts här, men förkommer i slampumpning. Se bilaga 8 för 
sammanställda hastighetsprofiler.   

I figur 9.7 ses en något skev profil vilket kan orsakas av den nedströmsventil som 
användes vid flöderegleringen, placering av nedströmsventil var 92 [cm] från UVP-
givaren. 
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Figur 9.7 Hastighetsprofil för koncentration 43,4 [g/l] vid flödet 3,6 [l/s] med halvöppen ventil 

 
Figur 9.8 Hastighetsprofil för koncentration 35,5 [g/l] vid flödet 3,6 [l/s] med öppen ventil 

 
9.2 Kostnadsanalys 
De livslängdskostnader som beräknats fram presenteras i tabell 9.2 nedanför, siffrorna 
gäller för [tkr]. Driftfallen 1-8 redovisas i kapitel 8 för varje slampump. Som man kan 
se i tabell 9.2 nedan så skiljer det avsevärt i totala livslängdskostnader för olika 
slampumpar och för slampump N3301 är merparten energikostnader för att hålla den i 
drift. 
 
Slampump	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  
N3102	   95	   92	   136	   130	   119	   114	   186	   176	  
N3171	   436	   482	   697	   789	   592	   666	   1 010	   1 156	  
N3301	   910	   1 139	   1 492	   1 952	   1 259	   1 627	   2 191	   2 926	  

Tabell 9.2 Resultat från driftfall & livslängdsanalys av undersökta slampumpar 
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10 Slutsats 
Här sammanställs de slutsatser som kan dras utifrån examensarbetet och de resultat 
arbetet kommit fram till efter slutförda litteraturstudier och praktiska driftfallstudier. 
 

• Total	  produktion	  av	  slam	  har	  inom	  Sveriges	  skogsindustri	  och	  VA-‐bransch	  minskat	  de	  
senaste	  tio	  åren.	  Detta	  kan	  bero	  på	  utvecklad	  teknik	  inom	  den	  biologiska	  vattenreningen	  
och/eller	  rötningsprocessen	  för	  ökad	  slamreduktion.	  

• Hur	  slam	  används/hanteras	  inom	  skogsindustrin	  och	  VA-‐branschen	  skiljer	  med	  avseende	  
på	  teknisk	  processutformning,	  certifikat	  eller	  hur	  anläggningen	  är	  placerad	  geografiskt.	  
Skogsindustrin	  förbränner	  oftast	  slam	  för	  kvittblivning	  medan	  VA-‐branschen	  är	  utrustade	  
med	  rötkammare	  där	  biogas	  kan	  utvinnas	  samt	  för	  slamreduktion.	  Sluthantering	  för	  VA-‐
branschen	  är	  främst	  för	  jordbruk.	  	  

• Slamtyper	  från	  skogsindustrier	  är:	  Fiberslam,	  biologiskt	  slam,	  kemiskt	  slam,	  
avsvärtningsslam,	  barkslam	  och	  grönlutsslam.	  VA-‐branschen	  producerar	  fiberslam,	  
biologiskt	  slam	  och	  kemiskt	  slam.	  	  

• Producerad	  biogas	  inom	  Sverige	  reningsverk	  uppgraderas	  huvudsakligen	  och	  mindre	  
reningsverk	  facklar	  större	  delen	  av	  producerad	  biogas.	  

• Vanliga	  slamavvattningsmetoder	  för	  skogsindustrin	  är	  silbandspress,	  centrifug	  eller	  
skruvpress.	  Med	  dessa	  metoder	  kan	  torrhalter	  mellan	  20	  –	  70	  %	  uppnås	  där	  
förutsättningen	  är	  vilken	  slamblandning	  det	  är.	  	  

• Slam	  beskrivs	  reologiskt	  som	  en	  icke-‐Newtonsk	  fluid	  vid	  högre	  koncentrationer	  och	  som	  en	  
Newtonsk	  fluid	  vid	  lägre	  koncentrationer,	  det	  vill	  säga	  likhet	  med	  vatten.	  Slam	  visar	  en	  
skjuvförtunnande	  fluid	  med	  egenskaper	  som	  en	  fluid	  som	  minskar	  sitt	  inre	  motstånd	  för	  
höga	  flödesdeformationshastigheter	  (skjuvhastigheter).	  

• Viktiga	  driftparametrar	  vid	  slampumpning	  är	  framförallt	  slamkoncentrationen.	  	  Vid	  en	  
koncentration	  på	  TS	  (total	  solids)	  över	  15	  %	  klassas	  det	  som	  torrslampumpning	  vilket	  
kräver	  anpassning	  av	  arbetstryck	  för	  slampumpenhet	  eftersom	  friktionsfaktorn	  ökar.	  
Lämplig	  flödeshastighet	  är	  vid	  torrslampumpning	  0,1–0,5	  [m/s]	  [8].	  

• Resultat	  från	  driftfallstudien	  kan	  inte	  indikera	  på	  någon	  minskning	  av	  energiförbrukning	  
för	  höga	  flödeshastigheter.	  Pumpning	  av	  stärkelse	  med	  koncentration	  på	  47	  [g/l]	  ligger	  på	  
samma	  energiförbrukning	  som	  för	  vatten,	  se	  bilaga	  6	  och	  7.	  

• Hastighetsprofilerna	  (se	  figur	  9.7	  och	  9.8)	  bekräftar	  att	  flödeshastigheten	  ökar	  då	  
koncentrationen	  för	  stärkelse	  minskar.	  Viskositeten	  för	  fluiden	  minskar.	  	  

• Kostnadsanalysen	  för	  de	  tre	  slampumparna	  visar	  att	  energikostnaden	  blir	  den	  absolut	  
största	  enskilda	  kostnadsposten	  över	  en	  livslängd	  på	  20	  år.	  	  
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11 Diskussion 
De slutsatser som tagits fram för nulägesanalysen för det här arbetet är väldigt generellt 
ställda och skulle kunna se helt annorlunda ut om man till exempel valde att jämföra ett 
specifikt massa- & pappersbruk mot en specifik kommunal reningsanläggning. Mitt mål 
med nulägesanalys var att skapa en översikt av hur det i dagsläget ser ut om man ställer 
dessa två industrier/branscher mot varandra med avseende på slamsituationen. Hur 
framtiden kommer se ut återstår att se men man kan vänta sig stora förändringar främst 
hur slam kommer att användas. Idag förbränns slam i syfte att bli av med det och 
medför extra kostnader för ett massa- & pappersbruk eftersom extra energi måste 
tillföras förbränningspannan.   
 
Den undersökning som gjorts för vilka parametrar som är av betydelse vid 
slampumpning är helt grundad på litteraturundersökning. Två parametrar kan kopplas 
direkt till reologin är koncentration och flödeshastighet för slam som är viktiga att 
studera för hur man optimalt ska kunna reglera en slampump för att uppnå mest 
gynnsamma driftförhållanden.  
 
Eftersom driftfallstudien inte kunde visa någon indikation på minskad 
energiförbrukning så har kostnadsanalysen baserats på godtyckliga driftparametrar. De 
driftfall som valts har baserats på att kunna tillämpas för olika pumpsituationer. Jag ville 
också med kostnadsanalysen visa vilka stora skillnader det kan bli för den totala 
kostnaden för en slampump när dess hela livstid presenteras med alla kostnader 
inräknade för en slampump.  
 
UVP-mätningarna visar en intressant symmetri då ventilen är halvöppen. Placering av 
ventil är 92 [cm] efter UVP-givaren. Det blir en förskjutning av hastigheten, istället för 
att hastigheten är som störst i rörcentrum så förflyttas maximum närmare mot 
rörväggen. Se figur 9.7 som visar hur symmetrin ändrats då ventilen är halvöppen. 
Bilaga 8 visar hastighetsprofilen för bland annat vatten som är i det turbulenta området 
och profilen blir väldigt flack. De övriga hastighetsprofilerna för stärkelse ser ut att 
befinna sig i det laminära området. 
 
De resultat som kostnadsanalysen gav kan tolkas på olika sätt beroende på vilken 
pumpsituation man är intresserad av. För slampump N3102 blir det inga större 
skillnader för vilket driftfall som används. Det som är viktigt vid investering av en 
slampump är att verkligen förstå hur situationen ser ut och vilka kapaciteter den skall 
klara av. Som generellt gäller för alla slampumpar så minskar uppfordringshöjden för 
högre flöden och det är viktigt att beräkna det tryckbehov som behövs för att pumpa 
slam från A till B. Man bör även begrunda vilka kapaciteter man har för anläggningen 
och hur det kommer ändras i framtiden.  
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11.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Nedanför finns en kort lista på hur man med fördjupade studier skulle kunna erhålla 
värdefulla kunskaper för att Sveriges skogsindustri och VA-bransch ska kunna hantera 
sina restströmmar så effektivt som möjligt. 

• Driftfallstudier	  på	  riktigt	  slam	  från	  massaindustrin	  för	  att	  kunna	  avgöra	  vilka	  
flöden	  som	  ger	  upphov	  till	  minskad	  energiförbrukning.	  

• Fältstudier	  på	  specifikt	  massa-‐	  &	  pappersbruk	  över	  en	  längre	  tid	  för	  att	  kunna	  
mäta	  energiförbrukningen	  vid	  fastställt	  flödesintervall	  som	  tagits	  fram	  vid	  en	  
testanläggning.	  

• Reologiska	  studier	  för	  olika	  slamsammansättningar	  för	  att	  avgöra	  den	  blandning	  
av	  slam	  som	  är	  den	  mest	  optimala	  för	  pumpning	  och	  avvattning	  av	  slam.	  

 



 

Hantering av restströmmar för skogsindustrin och VA-branschen 
 

44 

 

 

12 Referenser 

1. Rapport	  747	  (Värmeforsk)	  –	  Branschprogram;	  Slam	  från	  skogsindustrin	  (2001).	  Rickard	  Axelsson,	  Stig	  
Backman,	  Marian	  Gyllenhammar,	  Anders	  Kjörk,	  Solvie	  Herstad	  Svärd	  &	  Olle	  Wenberg.	  	  

2. Rapport	  666	  (Värmeforsk)	  –	  Sammanställning	  av	  erfarenheter	  från	  hantering	  av	  slam	  inom	  
skogsindustrin	  (1999).	  Mårten	  Krogerus,	  Eva	  Tennander	  &	  Åsa	  Sivard.	  

3. Telefon-‐	  &	  mejlkontakt	  med	  Ann	  Öhlin	  (Drifttekniker,	  Blekerier	  &	  Extremrening)	  på	  Södra	  Cell	  
Mörrum.	  Telefon:	  0454-‐595	  27.	  E-‐mail:	  ann.ohlin@sodra.com	  

4. Södra,	  pressmeddelande	  2012-‐01-‐26.	  http://www.sodra.com/sv/Pressrum/Nyheter/Inlagg/Prio-‐
1/Sodras-‐produktion-‐av-‐textilmassa-‐igang/	  (2012-‐02-‐08).	  

5. Redovisningsdata	  av	  Maria	  Edling	  Hansson	  2011-‐12-‐21.	  Erhållits	  från	  Richard	  Holm	  (2012-‐02-‐08).	  

6. Slamsammanställning	  av	  minienkätundersökning	  från	  svenska	  massa-‐	  &	  pappersbruk	  2010.	  Utförd	  
av	  Åsa	  Sivard,	  asa.sivard@afconsult.com	  ÅF.	  Erhållits	  från	  Richard	  Holm	  (2012-‐02-‐08).	  

7. Figur	  3.2	  har	  erhållits	  från	  Richard	  Holm,	  Innventia	  AB	  (2012-‐05-‐16).	  

8. Anders	  Sellgren,	  2003,	  Luleå	  tekniska	  universitet.	  Effektiv	  rörtransport	  av	  avvattnat	  avloppsslam.	  VA-‐
FORSK	  rapport	  nr	  29.	  ISBN:	  91-‐89182-‐93-‐6.	  

9. Andreas	  Thunberg,	  2010.	  Slamavvattning	  med	  Kemicond	  och	  hydrauliska	  kolvpressar	  på	  
Käppalaverket.	  Rapport:	  Vatten	  66:165-‐171.	  

10. Miljörapporter,	  Käppalaförbundet	  2005-‐2010.	  
http://www.kappala.se/default.asp?show=11&varuid=6&uulid=129&ulid=98&lid=1	  (2012-‐02-‐16).	  	  

11. REVAQ	  certifiering	  -‐	  http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Avlopp-‐och-‐
Miljo/REVAQ/Certifiering/	  (2012-‐02-‐16).	  

12. Statistisk	  publikation	  –	  Utsläpp	  till	  vatten	  och	  slamproduktion	  2010.	  Rapport	  MI22	  SM	  1201.	  
http://www.scb.se/Statistik/MI/MI0106/2010A01/MI0106_2010A01_SM_MI22SM1201.pdf	  (2012-‐
05-‐04)	  	  

13. Nationell	  biogasstatistik	  som	  gjorts	  av	  Svenskt	  Vatten	  AB	  2010.	  Erhållits	  från	  Richard	  Holm,	  
Innventia	  AB	  (2012-‐02-‐09).	  

14. Telefon-‐	  &	  mejlkontakt	  med	  Ingrid	  Haglind	  på	  Skogsindustrierna.	  Telefon:	  08-‐762	  72	  11.	  Email:	  
ingrid.haglind@forestindustries.se	  

15. Rättsnätet	  -‐	  http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010512.htm	  (2012-‐01-‐30).	  

16. Naturvårdsverket	  -‐	  http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Produkter-‐och-‐
avfall/Avfall/Hantering-‐och-‐behandling-‐av-‐avfall/Deponering-‐av-‐avfall/Lagstiftning-‐och-‐
vagledning/Deponeringsforbud/	  (2012-‐01-‐30).	  

17. Rättsnätet	  -‐	  http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980899.HTM	  (2012-‐01-‐30).	  

18. Rättsnätet	  -‐	  http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20021060.HTM	  (2012-‐01-‐30)	  

19. Rättsnätet	  -‐	  http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110927.htm	  (2012-‐01-‐30).	  

20. Naturvårdsverket	  -‐	  http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Produkter-‐och-‐avfall/Avfall/Ny-‐
nationell-‐avfallsplan/	  (2012-‐02-‐06).	  



 

Hantering av restströmmar för skogsindustrin och VA-branschen 
 

45 

 

 

21. Rapport	  757	  (Värmeforsk)	  –	  Tillförsel	  av	  skogsindustriellt	  slam	  till	  eldstäder,	  etapp	  1	  (2001).	  Christer	  
Höglund,	  Richard	  Lundborg	  &	  Åse	  Myringer.	  ISSN:	  0282-‐3772.	  

22. Pumphandboken,	  Kapitel	  3	  –	  Allmänt.	  
http://www.pumpportalen.se/pumphandboken/3/pumphandboken_kapitel03.pdf	  (2012-‐02-‐09).	  

23. Kompendium:	  Centrifugalpumpar.	  Hämtad	  från	  internet:	  
http://www.calpeda.nu/doc/utbildningskompendie_Ca_Scandinavia.pdf	  (2012-‐02-‐29).	  	  

24. Figur	  4.1,	  hämtad	  från	  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Centrifugal_Pump.png	  (2012-‐02-‐29).	  	  

25. Kompletterande	  material	  för	  kursdelen	  Teknisk	  strömningslära,	  Janne	  Vedin	  2010.	  Institutionen	  för	  
kemiteknik,	  KTH.	  

26. Slampumpning	  med	  N-‐teknik	  (ITT	  FLYGT),	  2004.	  Anna	  E	  Lindberg,	  Roman	  Gabryjonczyk,	  Andrew	  
Barry	  &	  Bob	  Went.	  (2012-‐05-‐31).	  

27. Anna	  E	  Lindberg,	  ITT	  Flygt	  AB,	  december	  2004.	  Pumpning	  av	  slam	  är	  inte	  enkelt.	  
Redovisningsunderlag.	  	  

28. Figur	  5.2	  hämtad	  från	  internet.	  http://www.sju.edu/~phabdas/physics/rheo.html	  (2012-‐05-‐21).	  	  

29. Warren	  L.	  McCabe,	  Julian	  C.	  Smith	  &	  Peter	  Harriott.	  Unit	  operations	  of	  chemical	  engineering,	  7:e	  
upplagan,	  2005.	  ISBN:	  978-‐0-‐07-‐124710-‐8.	  

30. Energimyndigheten	  –	  Mall	  för	  beräkning	  av	  LCC.	  
http://energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivisering-‐i-‐foretag/Finansiering-‐och-‐
inkop/Livscykelkostnad/	  (2012-‐04-‐25).	  

31. Mejlkontakt	  med	  Yvonne	  Marichal,	  säljare	  på	  Xylem.	  E-‐mail:	  yvonne.marichal@xyleminc.com	  (2012-‐
04-‐03).	  

32. Tekniska	  specifikationer	  för	  N	  3102.90,	  dokument	  895425/9.0.	  Publicerad	  2012-‐01-‐30.	  
http://www.flygt.se/1264437.asp	  (2012-‐04-‐23).	  	  

33. Tekniska	  specifikationer	  för	  N	  3171.091,	  dokument	  895428/1.1.	  Publicerad	  2008-‐07-‐25.	  
http://www.flygt.se/1264495.asp	  (2012-‐04-‐23).	  

34. Tekniska	  specifikationer	  för	  N	  3301.090,	  dokument	  895147/4.0.	  Publicerad	  2009-‐03-‐10.	  
http://www.flygt.se/1264521.asp	  (2012-‐04-‐23)	  

35. Pumpkurva	  för	  N3102.181	  har	  erhållits	  från	  Richard	  Holm,	  Innventia	  AB	  (2012-‐02-‐28).	  

36. Uppgift	  om	  energiförbrukning	  per	  villa	  (2012-‐05-‐22)	  
http://www.eon.se/privatkund/Energiradgivning/Bra-‐att-‐veta/Andras-‐elforbrukning/	  	  	  	  



 

Hantering av restströmmar för skogsindustrin och VA-branschen 
 

46 

 

 

13 Bilaga 1 – Kvarnsvedens vattenreningsanläggning 
 

 

Figur B1 Kvarnsvedens vattenreningsanläggning [5] 
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14 Bilaga 2 – Biogasstatistik för Sveriges reningsverk 2010 
 

 

Figur B.2a Biogasanvändning för mellanstora reningsverk 

 

 

Figur B.2b Biogasanvändning för mindre reningsverk 
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Figur B.2c Specifik användning av biogas för mellanstora reningsverk  

 

 

 
Figur B.2d Specifik användning av biogas för mindre reningsverk 
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15   Bilaga 3 – Pumpkurva för N3102.181 

 
Figur B.3 Pumpkurva för N3102.181 [35]  
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16 Bilaga 4 – Kalibrering av tryckgivare 
Innan mätningar för driftfallstudien gjordes kalibrerades flödesslingans samtliga tre 
differenstryckgivare. Dessa är för retursektionen, testsektionen samt över pumpen. 
Tryckgivarna har olika intervalls gränser där tryckgivaren för retursektionen har ± 6 
[kPa], testsektionen har ± 130 [kPa] och tryckgivaren för pumpen har ± 500 [kPa]. För 
att kalibrera tryckgivarna har avläsningar för trycket gjorts med ett speciellt 
kalibratorverktyg och spänningen [V] har avlästs på två olika sätt. Första sättet var att 
avläsa spänningen direkt i LabView och det andra sättet var med hjälp av en multimeter 
mäta spänningen över tryckgivaren direkt i kopplingen där ett motstånd med ett fixerat 
resistans bidrog till att spänningen varierade mellan 0 – 10 [V]. Figurerna B.4a, B.4b 
och B.4c visar avläsningarna av spänningen från LabView och från multimetern. 
 

 
Figur B.4a Kalibrering av tryckgivare för retursektion 

 
Figur B.4b Kalibrering av tryckgivare för testsektion 
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Figur B.4c Kalibrering av tryckgivare över pumpen 

 
Resultat från kalibrering 
Tabell B.4 visar k-värden samt intercept för kalibrering av tryckgivarna. Värdena 
matades in i LabView´s kalibreringsflik innan driftfallstudien genomfördes. Värden för 
lutningen och interceptet innan kalibreringen redovisas också i tabell B.4. 
 
Tryckgivare	   K-‐värde	   Intercept	  
DPtest	   17,57	   -‐32,092	  
DPreturn	   0,8586	   -‐0,8228	  
DPpump	   66,75	   -‐127,89	  
Tryckgivare	   K-‐värde	  (innan	  kalibrering)	   Intercept	  (innan	  kalibrering)	  
DPtest	   17,502	   -‐32,02	  
DPreturn	   0,7907	   -‐1,4775	  
DPpump	   67	   -‐125	  

Tabell B.4 Sammanställning av resultat från kalibrering samt tidigare värden 
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17 Bilaga 5 – Teknisk specifikation av slampumpar 
I tabell B.5a, B5b och B.5c redovisas övergripande teknisk specifikation för valda 
slampumpar för kostnadsanalysen. 
 
N3102 

Data	   Beskrivning	  
Effekt	   3,1	  [kW]	  
Maximal	  uppfordringshöjd	   30	  [m]	  
Maximalt	  flöde	  	   70	  [l/s]	  
Vätsketemperatur	   Max	  40	  [°C]	  
Vätskedensitet	   Max	  1100	  [kg/m3]	  
Den	  pumpade	  vätskan	  pH	   5,5	  -‐	  14	  
Motortyp	   Asynkronmotor	  
Frekvens	   50	  [Hz]	  
Matning	   1-‐fas	  eller	  3-‐fas	  
Maximalt	  antal	  starter	  per	  timme	   30	  jämnt	  fördelade	  starter	  per	  timme	  

Tabell B.5a Teknisk data för slampump N3102 [32] 

N3171 
Data	   Beskrivning	  

Effekt	   22	  [kW]	  
Maximal	  uppfordringshöjd	   80	  [m]	  
Maximalt	  flöde	  	   250	  [l/s]	  
Vätsketemperatur	   Max	  40	  [°C]	  
Vätskedensitet	   Max	  1100	  [kg/m3]	  
Den	  pumpade	  vätskan	  pH	   5,5	  -‐	  14	  
Motortyp	   -‐	  
Frekvens	   50	  [Hz]	  
Maximalt	  antal	  starter	  per	  timme	   15	  starter	  per	  timme	  

Tabell B.5b Teknisk data för slampump N3171 [33] 

N3301 
Data	   Beskrivning	  

Effekt	   70	  [kW]	  
Maximal	  uppfordringshöjd	   80	  [m]	  
Maximalt	  flöde	  	   500	  [l/s]	  
Vätsketemperatur	   Max	  40	  [°C]	  
Vätskedensitet	   Max	  1100	  [kg/m3]	  
Den	  pumpade	  vätskan	  pH	   5,5	  -‐	  14	  
Motortyp	   -‐	  
Frekvens	   50	  [Hz]	  
Maximalt	  antal	  starter	  per	  timme	   30	  jämnt	  fördelade	  starter	  per	  timme	  

Tabell B.5c Teknisk data för slampump N3301 [34] 
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18 Bilaga 6 – Framtagna pumpkurvor för vatten & stärkelse 

 
Figur B.6a Pumpkurva för stärkelse och vatten vid 30 [Hz] 

 

 
Figur B.6b Pumpkurva för stärkelse och vatten vid 50 [Hz] 
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19 Bilaga 7 – Effektåtgång för vatten & stärkelse 

 
Figur B.7a Effektåtgång vid 30 [Hz] 

 

 
Figur B.7b Effektåtgång vid 50 [Hz] 
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20 Bilaga 8 – Hastighetsprofiler för vatten & stärkelse 

 
Figur B.8a Hastighetsprofil för vatten med flöde 2,9 [l/s] med öppen ventil 

 

 
Figur B.8b Hastighetsprofil för stärkelse med koncentration 43,4 [g/l], flöde 2,9 [l/s] och öppen ventil 

 
Figur B.8c Hastighetsprofil för stärkelse med koncentration 43,4 [g/l], flöde 4,2 [l/s] och öppen ventil
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