
INOM EXAMENSARBETE ELEKTROTEKNIK,
GRUNDNIVÅ, 15 HP

,  STOCKHOLM SVERIGE 2017

Den intelligenta pumpstationen - 
Optimering av energiförbrukning 
och utveckling av 
automatiseringsfunktion för 
felhantering 

The intelligent pump station – 
Optimization of energy 
consumption and development of 
automation function for error 
management

KRISTOFFER KARLSSON

KTH
SKOLAN FÖR TEKNIK OCH HÄLSA



   



 
 
 
 
 

 
Den intelligenta pumpstationen - Optimering 
av energiförbrukning och utveckling av 
automatiseringsfunktion för felhantering 
 
The intelligent pump station – Optimization of energy 
consumption and development of automation function for error 
management 
 
Kristoffer Karlsson   
 

  

Examensarbete inom  
Elektroteknik, 
Grundnivå, 15 hp 
Handledare på KTH: Inge Jovik 
Examinator: Thomas Lind 
TRITA-STH 2017:45 
 
KTH  
Skolan för Teknik och Hälsa 
141 57 Huddinge, Sverige 



  



 
 
 
 
 

Sammanfattning 

Detta arbete har undersökt möjligheten att via styrsystemet för en avloppspump-
station optimera energiförbrukningen av pumpar och med styrfunktioner förenkla 
driftunderhållet av stationen. 

För att undersöka energiförbrukningen har en teoretisk modell av en pumpstation 
gjorts där energitester för tre olika reglermetoder simulerats. Två av metoderna var 
start/stopp-styrning och en P-regulator som vanligen används i pumpstationer. 
Den tredje metoden var en Fuzzy-regulator som med hänsyn till nivån och nivåför-
ändring reglerar varvtalet på pumpen. 

Resultatet från energitesterna visade att start/stopp-styrning förbrukade mest 
energi och att Fuzzy-regulatorn påvisade bäst egenskaper för att optimera energi-
förbrukningen. Fuzzy-regulatorns energiförbrukning var mindre vid merparten av 
testerna jämfört med P-regulatorn. Fuzzy-regulatorn påvisade bäst egenskaper då 
inflödet var lågt relativt pumpens kapacitet och då bottenarean på sumpen var 
mindre. 

Vid undersökning av nya styrfunktioner har intervjuer av driftchefer utförts för att 
få en bild av problematiken som kan uppstå i en pumpstation. De styrfunktioner 
som utvecklats hade syftet att minska antalet förstoppade pumpar då detta var 
största problematiken. 

Nyckelord 
Avloppspumpstation, energioptimering, Fuzzy-regulator P-regulator, Start/stopp-
styrning, PLC, detekteringsfunktion, rengöringsfunktion.  

  



  



 
 
 
 
 

Abstract 

This paper has investigated the possibility of optimizing the power consumption of 
pumps through the control system for a wastewater pumping stations. Further-
more, the possibilities of developing new control functions has been investigated, 
with the purpose to simplify the operation maintenance of the station.  
 
To investigate energy consumption, a theoretical model of a pumping station has 
been made where energy tests for three different control methods have been per-
formed. Two of the methods studied were on/off control and a P controller which 
are commonly used in pump stations. The third method was a Fuzzy controller 
which, with regard to the level and level change, regulates the speed of the pump. 
 
The results from the energy tests showed that on/off control consumed most en-
ergy and the Fuzzy controller demonstrated best features to optimize energy con-
sumption. The Fuzzy controller’s energy consumption was less in most of the tests 
compared with the P controller. The Fuzzy controller showed the best properties 
when the inflow was low relative to the pump’s capacity and the bottom area of the 
sump was smaller. 

When investigating new control functions, interviews with management executives 
has been made to get a picture of the problems that may occur in a pump station. 
The control functions developed had the purpose of reducing the number of 
clogged pumps as this was the biggest problem. 

Keywords 
Wastewater pumping stations, energy optimization, Fuzzy controller, P controller, 
on/off control, PLC, detection function, cleaning function. 
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1 Inledning 

I det rådande samhället ställs större krav på VA-industrins (vatten och avfall) ener-
giförbrukning och miljöpåverkan. Samtidigt stiger energipriserna vilket också ger 
ett ekonomiskt motiv till att minska energiförbrukningen inom VA-industrin [1]. 
En anläggningsdel av VA-industrin består av rening och hantering av avloppsvatten 
där anläggningsdelen går att dela upp i avloppsreningsverk och avloppslednings-
nät. Reningsverken är den slutliga destinationen för avloppsvattnet och det är där 
avloppsvattnet renas för att sedan släppas ut i naturen igen. Avloppsledningsnäten 
är de rörsystem och pumpstationer som transporterar avloppsvatten från sam-
hällets hushåll till reningsverket, där 94% av energiförbrukningen hos avloppsled-
ningsnäten utgörs av avloppspumpstationer [2].        

Detta arbete har utförts i samarbete med Huddinge Elteknik AB som är ett auto-
mationsföretag inom VA-industrin. Företaget både levererar och konstruerar el-, 
styr- och reglerutrustningen till närliggande kommuners reningsverk, vattenverk 
m.m. Fortsättningsvis refereras avloppspumpstation som pumpstation.  

1.1 Problemformulering 
Kommunala pumpstationer styrs automatiskt av ett programmerbart styrsystem 
(PLC). Med hjälp av mätutrustning i stationerna kan styrsystem avgöra när station-
ens pumpar skall starta och stoppa men även i viss mån upptäcka när något gått fel. 
Då utlöser systemet ett larm och kommunernas driftpersonal påkallas.  Vid driftfel 
i en pumpstation skall kommunernas driftpersonal tyda varför larmet har utlösts 
och därefter åtgärda felet. Om eventuella fel inte åtgärdas ökar risken för att pump-
stationens funktion upphävs och orenat avloppsvatten läcker ut i naturen. 

Samtidigt sker också en utveckling i samhället där både större krav och högre prio-
ritet läggs på hur industriprocessers energiförbrukning och miljöpåverkan kan op-
timeras för att upprätthålla ett hållbart samhälle. Vanligt förekommande i pump-
stationer är att de installerade pumparna är överdimensionerade för att ge en viss 
säkerhetsmarginal och för att pumparna skall anpassas efter större inflöden till 
stationen [2]. Detta kan leda till onödig energiförbrukning då inflödet till stationen 
är mindre.      

Huddinge Elteknik ville undersöka om styrningen av stationens pumpar kunde bli 
mer energieffektiv samt möjligheten att utveckla nya automatiseringsfunktioner till 
det nuvarande styrsystemet som skulle underlätta driften av stationens pumpar.   

1.2 Målsättning 
Målet med arbetet var att undersöka olika styr- och reglermetoder med avseende 
på dess prestanda och energiförbrukning. För att kunna simulera de olika meto-
derna skall en matematisk modell av en pumpstation tas fram. Två vanliga styr- el-
ler reglermetoderna i dagens pumpstationer och en tredje metod framtagen av stu-
denten skall undersökas och jämföras mot varandra. Den föreslagna metoden från 
studenten skall vara möjlig att implementera i ett PLC-system.  
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Ytterligare ett mål med arbetet var att undersöka möjligheten att utveckla nya styr-
funktioner till nuvarande styrsystem för att underlätta drift och underhållet av 
pumpstationerna. De nya funktionerna skall bidra till att styrsystemet kan upp-
täcka när fel uppstått, utvärdera varför felet har uppstått och därefter försöka lösa 
felet utan att påkalla driftpersonal. 

1.3 Avgränsningar 
Under arbetet har inga studier gjorts kring eventuella förbättringar hos konstrukt-
ionen av pumpstationen t.ex. storlek på sumpen, geografisk placering och dimens-
ionering av rörsystem. Alla matematiska modeller som har konstruerats är en för-
enkling av en pumpstation där inte samtliga fysikaliska egenskaper tas i hänsyn.  
De inflöden som använts vid de olika simuleringarna är framtagna baserat på olika 
pumpstationers drifttider då information om uppmätta inflöden inte återfanns un-
der arbetet.  
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2 Teori och bakgrund 

Processen för att rena samhällets avloppsvatten består av många steg och enbart att 
transportera avloppsvatten till reningsverket innebär i många fall ett flertal mellan-
landningar i kommunala pumpstationer, där avloppsvattnet sedan pumpas vidare 
mot ett reningsverk. Potentialen för att förbättra reningsprocessen ur ett miljöper-
spektiv är stor och mycket forskning görs också inom området [1]. 

2.1.1 Uppföljning av energiförbrukning hos pumpstationer 
 
Svenskt vatten gjorde en uppföljning av VA-industrin energiförbrukning mellan 
åren 2005–2012 där ungefär 60% av den svenska VA-branschen undersöktes och 
lägesrapporter publicerades år 2005, 2008 och 2011 [2]. I den sista lägesrapporten 
framgick det att hela VA-branschen (vattenverk, reningsverk, vattenledningsnät 
och avloppsledningsnät) förbrukade cirka 1,2 TWh el och 0,5 TWh annan energi. 
Märkbart under denna uppföljning var att den totala energiförbrukningen mins-
kade med 5% medans energiförbrukningen för avloppsledningsnät ökade med 
20%. Avloppsledningsnätens elanvändning uppgick till 185 GWh där pumpstat-
ioner stod för 94% av användningen [2].  

En aspekt som påstås ha betydelse till ökad energiförbrukning är pumpdimension-
ering i stationerna [2]. I pumpstationerna installeras vanligtvis överdimension-
erade pumpar för att försäkra att driften fortlöper kontinuerligt även under hård 
belastning. I en pumpstation finns det i regel minst två pumpar, där de enskilda 
pumparna är dimensionerade för att oberoende kunna pumpa bort vatten under 
normala driftförhållanden. Att man placerar en extra pump i stationerna är för att 
få redundans i pumpstationen, utifall en pump slutar fungera eller är under tung 
belastning, t.ex. regnväder.  

Ur energisynpunkt är denna dimensionering dålig då variationen på inflödet är 
stort under dygnet och vid lågt inflöde körs pumparna hårt under korta intervaller 
med mycket start och stopp. Optimalt skall stationerna dimensioneras med en liten 
pump som klarar mindre flöden och en större pump som används vid tung belast-
ning [2]. 

2.1.2 Intelligent pumpstyrning 
Intelligent pumpstyrning är ett begrepp som har växt fram inom pumpbranschen 
de senaste åren. Intelligent pumpstyrning innebär att styrsystemet för pumpen in-
nehåller mer sofistikerade styrfunktioner jämfört med tidigare styrsystem. Exem-
pelvis kan styrsystem se till att stationens pumpar körs energieffektivare då pum-
parnas prestanda styrs efter aktuell belastning. Ytterligare exempel på intelligenta 
styrfunktioner är självrengörande pumpar som automatiskt kan upptäcka när en 
pump håller på att förstoppas och därefter startar en rengöringsfunktion.  

Tidningen World pumps publicerade år 2011 en artikel där en uppföljning av en 
problematisk pumpstation i Skottland gjordes [3]. Stationens pumpar förstoppades 
ett flertal gånger i veckan vilket bidrog till mycket underhållsarbete och vattenläck-
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age. Studiens syfte var att undersöka om intelligent pumpstyrning med hjälp av fre-
kvensomriktare kunde bidra till mindre förstoppningar i pumparna. Efter att fre-
kvensomriktare med intelligent styrning installerats på samtliga pumpar upphörde 
förstoppningarna i pumparna. Detta bidrog till minskad energiförbrukning på 15% 
i pumpstationen och en reducering i underhållskostnader.    

Pumptillverkarna Xylem och Grundfos presenterar statistik för hur ett pump-
systems livscykelkostnad (LCC) brukar se ut [4], [5]. Xylem har även statistik speci-
ficerat kostnaderna för en pumpstation där procentuella kostnader redovisas i ett 
cirkeldiagram, se figur 2.1 nedan. 

Figur 2.1: Cirkeldiagrammet presenterar de olika kostnaderna för ett pumpsystems LCC [4]. 

Via en enkel analys av diagrammet går det att urskilja att energi-, underhåll- och 
investeringskostnader står för 70% av systemets livscykelkostnad. Energi- och un-
derhållskostnader står tillsammans för 60% av den totala kostnaden. Ur denna sta-
tistik går det att urskilja att en investering i intelligent styrning kan bidra till vin-
ning ur både ett ekonomiskt- och miljöperspektiv. 

2.1.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis går det att via Svenskt Vattens lägesrapport tolka att uppfölj-
ningen och utvecklingen av pumpstationer inte hängt med resterande VA-indu-
strins utveckling mot energieffektivare processer. Samtidigt har pumpstationen i 
Skottland visat att lösningar finns för att förbättra både driften och energiförbruk-
ningen via intelligent pumpstyrning. Mindre energiförbrukning och smartare styr-
ning kan dessutom leda till ekonomiska och miljömässiga vinster sett över hela 
pumpstationens livslängd eftersom energi- och underhållskostnader står för 60% 
av LLC i ett pumpsystem.   

10%

34%
26%

8%

4%

6%
8%

4%

Livscykelkostnader

Investerings (10%) Energi (34%)
Underhålls (26%) Operativa (8%)
Stilleståndstids (4%) Miljöbetingade (6%)
Installations (8%) Likvidera (4%)
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2.2 Intelligent styrning - produkter på marknaden 
För att förbättra styrningen av pumparna i pumpstationer har både Xylem och 
Grundfos tagit fram pumpar med inbyggd intelligens och varvtalsstyrning [6], [7]. I 
pumparna finns inbyggd mjukvara som övervakar pumpens tillstånd och ser till att 
pumpen körs på maximal verkningsgrad för det rådande systemet och aktuella be-
lastningen. Ytterligare finns det implementerat funktioner som upptäcker när pum-
pen har förstoppats och därefter åtgärdas problemet per automatik med hjälp av en 
rengöringsfunktion. Då rengöringsfunktion aktiveras stoppas pumpen och körs 
därefter fram- och baklänges i olika hastigheter i hopp om att slammet på pumpen 
skall lossna. Liknande funktioner återfinns även i systemlösningar hos ABB [8]. 

2.3 Pumpstationen 
Pumpstationernas syfte är att samla upp samhällets avloppsvatten för att sedan 
pumpa det vidare mot reningsverket där avloppsvattnet renas för att sedan åter 
släppas ut i naturen.  Ett exempel på hur en pumpstation kan konstrueras ses ne-
dan, se figur 2.2.  

 

Figur 2.2: Ett exempel på hur en pumpstation kan se ut. De siffor som ses har ingen relevans för arbetet.  

Sumpen är behållaren där avloppsvattnet samlas. I pumpsumpen finns det minst 
ett inflödesrör, där avloppsvattnet rinner in till stationen, ett utflödesrör där vatt-
net pumpas ut och ett bräddningsrör som leder undan orenat avloppsvatten ut i na-
turen vid tung belastning eller funktionsfel i stationen. På utflödesröret finns van-
ligtvis en backventil placerad vars uppgift är att enbart släppa igenom vattenflödet i 
en riktning. Detta är för att vattenpelaren i röret ej skall rinna tillbaka i sumpen då 
pumparna stoppats. 

Placeringen av pumparna varierar beroende på antalet pumpar samt storleken på 
pumpstationen, men vanligast är att pumparna placeras i botten av pumpsumpen 
för att minska arean av stationen samt för att hålla pumparna kylda.  
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I figuren visas inte samtliga väsentliga komponenter för att upprätthålla stationens 
funktion. De uteblivna komponenterna är pumpstationens mät- och styrutrustning 
vilket består av ett flertal nivågivare, en frekvensomriktare och ett automationsskåp 
med en inbyggd PLC-enhet, som tillsammans bildar pumpstationens styrsystem.  

2.4 Styrsystem  
För att pumparna skall starta automatisk krävs ett styrsystem som via dess mätut-
rustning får information om vad som händer i stationen och därefter beslutar om 
vad som skall utföras. Det är styrsystemet som avgör vilken eller vilka pumpar som 
skall köras och hur de skall köras för att kompensera för den aktuella belastningen i 
pumpstationen. Styrsystemet skall även ge varning och larm vid oönskade mätvär-
den och/eller signaler. Nedan ses ett förenklat blockdiagram över styrsystemet, se 
figur 2.3. Aktuella mätvärden om processen fås både från frekvensomriktaren och 
nivågivaren. Hur pumpens motor skall köras bestäms av PLC:n som via fre-
kvensomriktaren styr motorn.    

Figur 2.3: De komponenter som utgör styrsystem samt hur de interagerar med varandra. Motorn som driver pumpen är 
också utritad.  

2.4.1 Programmerbart styrsystem (PLC) 
Den centrala komponenten i styrsystemet består av en PLC-enhet som är hjärnan i 
systemet. Det är PLC:ns uppgift att ta emot informationen från mätutrustningen 
för att sedan tolka denna och därefter informera externa enheter om vad de skall 
göra. Oavsett fabrikat programmeras vanligtvis en PLC enligt IEC-61131-3 standar-
den som innehåller fem olika programspråk. Standarden har både grafiska och 
textbaserade varianter för uppbyggnaden av källkod.  

Huvudsakligen består en PLC-enhet av ett flertal in- och utgångar, en processor 
(CPU) och ett minne [9]. En förenklad bild av hur en PLC:ens huvudsakliga kom-
ponenter interagerar, ses i figur 2.4. 
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Figur 2.4: En PLC:s huvudkomponenter och pilarna demonstrerar hur utbytet av data görs mellan komponenterna.  

En PLC:s in- och utgångar kan vara av två olika typer, antingen diskret eller analog. 
En diskret ingång/utgång har två tillstånd (på eller av). En analog ingång/utgång 
kan anta ett ändligt antal olika värden beroende på vilken upplösning den analoga 
modulen har (antal bitar). De analoga modulerna har ofta en inbyggd A/D-om-
vandlare om den skall användas som ingång och en D/A-omvandlare om den skall 
användas som utgång. 

För att kommunicera med periferienheter (ex. en frekvensomriktare) och få in-
formation om aktuella mätvärden använder PLC-enheter vanligen Modbus-proto-
kollet, som mer eller mindre har blivit kommunikations-standarden för PLC-en-
heter [10]. Modbus protokollet fungerar enligt begäran/svar kommunikationsprin-
cipen där exempelvis TCP/IP (Ethernet) och asynkron seriell kommunikation kan 
användas.  

2.4.2 Frekvensomriktare  
En frekvensomriktare är en elektrisk apparat som kan styra en motors varvtal ge-
nom att omvandla nätets fasta spänning och frekvens till variabla värden [11]. En 
frekvensomriktare ger möjligheten att få en mer kontrollerad styrning av pum-
parna då den möjliggör mjukstart, mjukstopp och varvtalsreglering. Dess funkt-
ioner kan leda till både minskat slitage på utrustning och energiförbrukning i syste-
met [12]. Teorin bakom frekvensomriktaren tas upp i kapitel 2.8.   

Ytterligare en aspekt som är fördelaktigt med att installera en frekvensomriktare i 
en pumpstation är dess möjlighet att ge aktuella drift värden hos den motor den 
styr. Frekvensomriktaren som studerats i detta arbete var en ACS550 av fabrikat 
ABB. Denna modell möjliggör mätvärden hos ett 10-tal driftparametrar [13]. 
ACS550 har även implementerat skyddsfunktioner där t.ex. maxbelastning och 
max ström till motorn kan ställas in. Exempel på vilka driftparametrar som kan fås 
av ACS550 ses nedan. 

• Varvtalet och riktning på motorn [rpm] 
• Frekvens till motorn [Hz] 
• Aktuell motorström [A] 
• Moment [%] 
• Utspänning [V] 
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2.4.3 Nivåmätning 
För att styrsystem skall veta vilken vattennivå det är i sumpen finns ett flertal nivå-
mätare placerade i pumpstationen. I botten på sumpen finns en tryckgivare som 
kontinuerligt kan ge information om vilken nivå som råder i sumpen och under 
normala förhållande styrs pumparna utifrån denna information. Tryckgivaren är 
ett exempel på en enhet som kan kopplas till en analog ingång där givaren skickar 
olika signaler beroende på nivån i sumpen. 

Som reserv och extra säkerhet finns även ett flertal nivåvippor placerade i sumpen. 
En nivåvippa är en mekanisk brytare som är inbyggd i ett flöte och när vattennivån 
når upp till flötet slår den mekaniska brytaren till och en signal skickas till styrsy-
stemet. Nivåvippan är ett exempel på en enhet som kan kopplas till en diskret in-
gång. Vanligtvis finns det ett flertal nivåvippor som indikerar för hög- låg- och 
bräddningsnivå i sumpen.  

2.4.4 Övervakningssystem och interaktion med PLC:n 
En standard för PLC-enheter idag är att de har någon form av uppkoppling mot 
omvärlden där varianter på både trådat och trådlös uppkoppling finns. Vanligtvis 
är PLC:n uppkopplad mot ett SCADA-system (Supervisory Control And Data 
Acquisition) och kan liknas med ett fjärrstyrt övervakningssystem. Via SCADA-sy-
stemet ges information om driften, eventuella larm, loggade data och inställningar 
av driftparametrar. Det är via SCADA som kommunerna upptäcker när ett larm har 
gått och skickar då ut en drifttekniker till pumpstationen. På plats i pumpstationen 
har PLC:n en inbyggd operatörspanel där samma information presenteras. Det är 
via operatörspanel som driftteknikern kan avläsa larm och göra eventuella änd-
ringar för att åtgärda larmet. I bilaga 6 återfinns de mest grundläggande styrfunkt-
ioner och larmen för en pumpstation.  

2.5 Centrifugalpumpen 
En pumps huvudsaklig funktion är att flytta materia (ofta vätska) genom att för-
ändra materians tryck-, läges- och/eller rörelseenergi. I pumpstationer används 
vanligen centrifugalpumpar. Denna pump är välanpassad för att lyfta stora mäng-
der vätska relativt sin storlek och pumpen anses vara robust, effektiv och kräver 
inte mycket underhåll [14]. En förenklad bild över hur en centrifugalpump är upp-
byggd ses nedan i figur 2.5. 

Figur 2.5: De delarna av centrifugalpumpen som skapar ett flöde i pumpen är utmarkerade [14]. 
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För att förflytta vätska använder centrifugalpumpen en teknik där pumpen ökar 
vattnets rörelseenergi för att sedan omvandla den till tryckenergi. För att åstad-
komma denna energiomvandling har ett roterande löphjul placerats inuti pumpens 
pumphus. Löphjulet sitter på en drivaxel som roteras med hjälp av en elektrisk mo-
tor. 

2.5.1 Asynkronmotorn 
I pumpstationer är vanligtvis motorn inbyggd i centrifugalpumpen. Den vanligaste 
motorn i dagens pumpindustri är asynkronmotorn (3-fas). En asynkronmotor är en 
elektrisk maskin som kan användas för att omvandla elektrisk energi till mekanisk 
energi. Enkelt beskrivet är motorn uppbyggd av en stillastående del (statorn) och 
en roterande del (rotorn). 

Både statorn och rotorn är uppbyggd av lindningar och då statorns lindningar an-
sluts till en växelspänning kommer det att alstras ett roterande magnetfält i motorn 
[15]. Kraften från det roterande magnetfältet får rotorn att börja rotera med ett 
visst varvtal. Via rotorn är det möjligt att koppla en yttre last, tex en drivaxel på en 
centrifugalpump, som då börjar rotera.    

Vid användning av en asynkronmotor tas två olika varvtal i hänsyn, det synkrona 
och asynkrona varvtalet där båda brukar anges i varv per minut (rpm). Det syn-
krona varvtalet är rotationshastigheten på det magnetiska flödet som alstras i mo-
torn och beräknas enligt [15]. 

𝑛𝑠𝑦𝑛𝑘 = 120 ∗
𝑓

𝑝
     (2.1) 

nsynk=synkrona varvtalet [rpm] 
f=nätfrekvensen [Hz] 
p=motorns poltal [Stycken] 

Det asynkrona varvtalet är rotorns rotationshastighet vilken därmed blir beroende 
av den yttre belastningen på rotorn. Det asynkrona varvtalet är dock alltid något 
mindre än det synkrona (även obelastad), detta beror på förluster i motorn på 
grund av t.ex. friktion och värmealstring [15]. Det asynkrona varvtalet kan beräk-
nas enligt  

𝑛𝑎𝑠𝑦𝑛𝑘 = 𝑛𝑠𝑦𝑛𝑘 ∗ (1 − 𝑠) = 120 ∗
𝑓

𝑝
∗ (1 − 𝑠)  (2.2) 

nasynk = asynkrona varvtalet [rpm] 
s=motorns eftersläpning [%] 

Skillnaden mellan synkrona och asynkrona varvtalet kallas motorns eftersläpning, 
vilket ofta benämns i procent, sambandet ses nedan 

𝑠 =
𝑛𝑠𝑦𝑛𝑘−𝑛𝑎𝑠𝑦𝑛𝑘

𝑛𝑠𝑦𝑛𝑘
∗ 100    (2.3)  
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Vanligtvis brukar storleken på eftersläpningen vara mellan 2 och 6% då motorn är i 
normal drift [15]. 

Rotorns rotation och dess drivaxel ger upphov till ett vridmoment M (Nm) och bru-
kar beskrivas som en funktion av varvtalet och dess karaktäristisk ses i figur 2.6. I 
figuren går det att urskilja motorns arbetspunkt som är det asynkrona varvtalet.  

Figur 2.6: Karaktäristisk momentkurva för asynkronmotorn. 

En motors vridmoment är produkten av statorflödet och rotorströmmen och kan 
beräknas enligt [15]. 

𝑀 = 𝑘 ∗ 𝐼𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ ф ∗ cos 𝜑    (2.4) 

M=vridmoment [Nm] 
k=motorkonstant 
Irotor=Rotorström [A] 
Ф=statorflöde [Vs] 
Cos φ =Rotorns effektfaktor  

Från ekvation 2.4 ses sambandet mellan moment och ström, där en stor ström 
krävs vid ett stort moment.  

2.6 Pumpdiagram 
För att karaktärisera en pumps prestanda används ett flertal diagram med olika 
kurvor som beskriver pumpens egenskaper utifrån olika parametrar. Kurvorna är 
framtagna via tester som utförts vid tillverkning av pumpen och återfinns i pum-
pens datablad. Utifrån dessa kurvor går det att uppskatta vilka pumpar som är 
lämpliga att implementera i olika sammanhang.  

2.6.1 QH-kurvan 
Den mest grundläggande kurvan är QH-kurvan som visar förhållandet mellan 
pumpens flöde (Q) och dess uppfordringshöjd (H). Uppfordringshöjd är ett gam-
malt uttryck som levt kvar som beskriver pumpens tryckförmåga i meter vattenpe-
lare (m.v.p) eller meter (m).  
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Pumpens flöde brukar anges i enheten liter/sekund. Ett exempel på en QH-kurva 
ses i figur 2.7.  

Figur 2.7: Karaktäristiken på en QH-kurva för en centrifugalpump.    

Från figuren ses att flödet genom pumpen minskar desto högre uppfordringshöj-
den är, alltså orkar pumpen förflytta mindre vätska per tidsenhet om höjden väts-
kan skall flyttas ökar. Om uppfordringshöjden blir för hög blir flödet noll.  

2.6.2 Effekt och verkningsgrad  
För att veta hur mycket energi som krävs för komma upp i den prestationsförmåga 
som QH-diagrammet beskriver ges även ett förhållande mellan pumpens effektför-
brukning och dess flöde. Vanligtvis ges två olika effektkurvor där den ena tar hän-
syn till pumpens elektriska ineffekt (Pin) och den andra till pumpens axeleffekt 
(Paxel). Ytterligare en effekt som bör nämnas är den hydrauliska effekten, som be-
skriver den rörelseenergi som överförs från pumpens roterande löphjul till vattnet i 
pumphuset. Den hydrauliska effekten kan beräknas enligt [16], 

𝑃ℎ𝑦𝑑𝑟 = 𝑄 ∗ 𝐻 ∗ 𝑝 ∗ 𝑔     (2.5) 

Phydr=hydrauliska effekten [kW] 
Q=Flödet [l/s] 
H=Uppfordringshöjden [m] 
p= vätskans densitet [kg/m³] 

g=jordens tyngdacceleration [m/s²] 

Den hydrauliska effekten är den användbara (nyttiga) effekten i pumpsystem och 
förhåller sig till det resterande effekterna enligt. 

𝑃𝑖𝑛 > 𝑃𝑎𝑥𝑒𝑙 > 𝑃ℎ𝑦𝑑𝑟   , då det är förluster i både motorn och pumpen. 

Förhållande mellan Pin och Phydr beräknas enligt. 

ᶯ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ᶯ𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ ᶯ𝑝𝑢𝑚𝑝  =
𝑃ℎ𝑦𝑑𝑟

𝑃𝑖𝑛
   (2.6) 
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Om en frekvensomriktare installeras i systemet blir systemets totala verkningsgrad 
enligt. 

ᶯ𝑡𝑜𝑡 = ᶯ𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ ᶯ𝑝𝑢𝑚𝑝 ∗ ᶯ𝑓𝑟𝑒𝑘.𝑜𝑚𝑟𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝑒   (2.7) 

nfrek.omrikatre= frekvensomriktarens verkningsgrad [%] 

I bilaga 1 återfinns ett fullständigt pumpdatablad med samtliga kurvor. Ytterligare 
presenteras mer teori om pumpar i parallell och det fysikaliska fenomenet kavitat-
ion som kan uppstå vid pumpning.    

2.7 Systemkurva 
Även belastningen (systemet) som pumpen skall jobba emot brukar avbildas med 
en QH-kurva på liknande sätt som en pump, men skildrar istället hur mycket mot-
stånd systemet gör vid ett visst flöde. För att det skall bildas ett visst flöde i ut-
loppsröret från pumpstationen måste pumpen övervinna ett mottryck som huvud-
sakligen består av två delar, lyfthöjden (geodetiska höjden) och strömningsförluster 
[1]. En förenklad bild över hur belastningen kan åskådliggöras ses nedan, se figur 
2.8.   

Figur 2.8: Den statiska belastningen utgöras av höjdskillnaden, medans den dynamiska belastningen utgörs av friktioner i rör 
och pump. 

Den geodetiska höjden är ett statiskt tryck som måste övervinnas för att vattnet 
skall börja flöda i systemet. Strömningsförlusterna är ett dynamiskt tryck som upp-
kommer pga. friktion i rörledningar samt i pumpen. Det dynamiska trycket blir 
större vid ökat flöde i systemet och vid beräkningar av systemkurvan kan följande 
samband användas [16]. 

𝐻𝑡𝑜𝑡 = 𝐻𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘 + 𝑘 ∗ 𝑄2    (2.8) 

Htot=totala belastningen i systemet [m] 
Hstatisk=geodetiska höjden [m] 
k=friktionskonstant i rörsystemet 
Q=aktuella flödet i rörledningarna [l/s] 
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2.7.1 Lyftsystem och förlustsystem 
I pump sammanhang brukar man prata om två olika typer av system, lyftsystem 
och förlustsystem. Om systemets belastning främst utgörs av en statisk belastning 
kallas det lyftsystem och om den främst utgörs av friktionsförlust klassas det som 
förlustsystem [5]. 

Karaktäristiken på systemet är avgörande för hur stora energibesparingar som kan 
göras vid varvtalsregleringen av pumparna. Om systemet till största del består av 
en statisk belastning förblir energiförbrukning relativt konstant då pumpen främst 
arbetar mot ett statiskt motstånd. Om systemet däremot klassas som ett förlustsy-
stem kan energiförbrukningen påverkas genom att sänka flödet, se ekvation 2.8. 

I figur 2.9 visas två olika exempel på systemkurvor. Exempelkurvan över förlustsy-
stemet har ingen statisk belastning då den går igenom origo. Dessa kurvor är över-
drivna och skall ses som en representation över de olika systemens karaktäristik.  

Figur 2.9: Förlustsystemet utgörs främst av friktionsförluster vilket urskiljs då den går genom origo. Där lyftsystem skär Y-
axeln är den statiska belastningen i systemet.  
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2.7.2 Arbetspunkt  
Sätter man in en pumps QH-kurva och en systemkurva i samma diagram kan pum-
pens arbetspunkt åskådliggöras. Se figur 2.10. 

Figur 2.10: Där systemkurvan och pumpens QH-kurva skär varandra är pumpens stationära arbetspunkt. 

Där systemkurvan och QH-kurvan skär varandra brukar kallas pumpens stationära 
arbetspunkt. Det är alltså i denna punkt som pumpen kommer arbeta i då den 
ställs mot det rådande systemet [5]. 

Arbetspunkten kan i viss mån korrigeras genom att antingen förändra systemkur-
van eller pumpens QH-kurva. Vid hänsyn tagen till pumpens energiförbrukning är 
det fördelaktigt att förändra pumpens QH-kurva då pumpens prestanda påverkar 
energiförbrukningen [5], mer om detta i kapitel 2.8. För att förändra en pumps 
prestanda kan en frekvensomriktare användas.        

2.8 Frekvensomriktare 
En frekvensomriktares uppbyggnad varierar men i huvudsak består den av tre hu-
vudkomponenter, en likriktare, en mellankrets och en växelriktare [11]. En för-
enklad krets ses i figur 2.11. 

Figur 2.11: De tre huvudkomponenterna i en frekvensomriktare och hur respektive komponent påverkar inspänningen [17].   

Vanligtvis är den inkommande nätspänning till likriktaren på 400 V med frekven-
sen 50 Hz. Kort beskrivet omvandlar likriktaren denna växelspänning till likspän-
ning (DC). Efter att nätspänningen omvandlats till DC-spänning lagras den i mel-
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lankretsen. Växelriktaren är den sista komponenten innan den ursprungliga mat-
ningsspänningen når motorn. Växelriktarens uppgift är att omvandla tillbaka den 
likriktade matningsspänningen till den önskade växelspänningen med ny frekvens 
och spänning [11]. 

Ett återkommande sätt att styra motorer är via pulsbreddsmodulering (PWM). 
Detta innebär att växelriktaren delar upp den konstanta DC-spänningen i korta 
pulser, där växelspänningen (sinusvågen) återskapas genom att variera bredden på 
dessa pulser. Motorn hinner inte uppfatta att spänningen slås av och på utan upp-
fattar pulserna som en konstant sinusvåg [15]. Se figur 2.12. 

Figur 2.12: En förenklad bild över hur spänningspulser omvandlas till en sinusvåg [17]. 

I Bilaga 2 presenteras information om IEC klassade motorer och dess verknings-
grad. Ytterligare presenteras hur motorns moment och verkningsgrad påverkas vid 
implementering av frekvensomriktare och varvtalsändring. 

2.8.1 Affinitetslagarna  
Då motorns varvtal påverkas av frekvensändringarna kommer även rotationshas-
tigheten på pumpens löphjul att variera vilket påverkar pumpens prestanda. Affini-
tetslagarna beskriver hur en och samma pumps prestandaparametrar påverkas då 
varvtalet på pumpen ändras [16]. Pumphjulets diameter påverkar även paramet-
rarna enligt dessa lagar. Diametern antas dock vara konstant i detta arbete då den 
inte går att påverka via styrsystem. 

De parametrar som påverkas av varvtalsförändring är uppfordringshöjden (H), flö-
det (Q) och axeleffekten (P). Affinitetslagarna lyder enligt nedan [16], 

• Volymströmmen är direkt proportionell mot varvtalet Q∼n.  
• Uppfordringshöjden är direkt proportionell mot varvtalet i kvadrat H∼n².  
• Effekten är direkt proportionell mot varvtalet i kubik P ∼ n³. 

 

Är ovanstående parametrar kända för ett visst varvtal är det möjligt att med hjälp 
av affinitetslagarna beräkna hur pumpens arbetspunkt kommer förändras vid ett 
annat varvtal. Följande formler fås med hjälp av affinitetslagarna [18]. 

𝑛𝑛

𝑛𝑥
=

𝑄𝑛

𝑄𝑥
    (2.9) 
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𝐻𝑛

𝐻𝑥
= (

𝑛𝑛

𝑛𝑥
)

2

    (2.10) 

𝑃𝑛

𝑃𝑥
= (

𝑛𝑛

𝑛𝑥
)

3

    (2.11) 

ᶯ𝑛

ᶯ𝑥
= 1    (2.12) 

där index n syftar till den aktuella arbetspunktens värden och index x syftar till den 
framtida arbetspunktens värden. 

I figur 2.13 nedan, ses hur pumpens QH-kurva förändras vid olika varvtal. I figuren 
återfinns också två olika systemkurvor där förändringen av pumpens arbetspunkt 
har markerats för båda systemen. 

Ur figuren går det att urskilja att intervallet för hur mycket pumpens varvtal kan 
reduceras är beroende av hur systemkurvan ser ut. Lyftsystemets statiska belast-
ning (Hstat) bestämmer begräsningen för hur mycket varvtalet på pumpen kan 
minska innan pumpens flöde upphävs. Förlustsystemets belastning utgörs främst 
av friktionsförluster och därmed minskar belastningen i systemet i kvadrat vid 
sänkt varvtal, se ekvation 2.8 

Figur 2.13: Ett exempel på hur pumpkurvan förändras vid varvtalsreglering. I figuren 
urskiljs även hur systemkurvan begränsar hur mycket pumpens varvtal kan reduceras. 

Från ekvation 2.11 går det att urskilja att effekten påverkas mest vid varvtalsänd-
ring. Vilket indikerar att potentiella energibesparingar teoretiskt sett är fullt möj-
liga vid sänkt varvtal. 

Vissa förenklingar samt antaganden har gjorts vid framtagningen av affinitetsla-
garna. Lagarna stämmer bättre vid små förändringar av varvtalet och blir mer ap-
proximativa vid ökat varvtalsändring. Lagarna stämmer dessutom bättre överens 
då system är av förlustsystems karaktäristiken. Ytterligare antags pumpens hydrau-
liska verkningsgrad vara konstant vilket i praktiken inte är helt korrekt. I praktiken 



 
 
 
 

17  |  TEORI OCH BAKGRUND 

minskar verkningsgraden något och kan uppskattas enligt nedanstående formel, 
som är tillämpbar då rotationshastigheten inte understiger dess maxvärde med 
50% [5]. 

ᶯ𝑥 = 1 − (1 − ᶯ𝑛) ∗ (
𝑛𝑛

𝑛𝑥
)

0,1

   (2.13) 

2.8.2 Specifik Energi 
Ett mätvärde som brukar användas för att jämföra ett pumpsystems energieffekti-
vitet är den specifika energin (Es) som är ett mått på hur mycket energi som krävs 
för att pumpa ut en viss volym vätska. Ett mindre värde på den specifika energin 
innebär mindre energiförbrukning. Den specifika energin kan beräknas enligt [12]. 

𝐸𝑠 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚
     (2.14) 

Es= Specifik energi [kWh/m³] 
Energi=Energin som krävs för att transportera vätskan [kWh] 
Volym=Den pumpade volymen [m³]  

2.9 Styr och reglering av pumpar  
Vid en överblick av vanliga styr- och reglermetoder av pumpar domineras de av 
start/stopp styrning samt PID-reglering [12]. Nedan presenteras dessa metoder och 
ytterligare ett exempel på en regulator. Grundläggande teori för regler- och styrtek-
nik presenteras också.  

2.9.1 Start/stopp styrning  
Den enklaste och kanske vanligaste metoden är start/stopp styrning där pumpen 
start och stoppar efter förinställda vattennivåer. Då vattennivån uppnått startnivå 
startas pumpen på full kapacitet tills vattennivån sänkts till stoppnivå, då stängs 
pumpen av. Här styrs pumparna utan någon kontinuerlig återkoppling från syste-
met och kan därmed inte klassas som reglering [18], se figur 2.14. Fördelen med 
denna metod är att den är enkel och billig att implementera. Nackdelen med denna 
metod är att pumpen kör på maximalt varvtal oavsett belastningen i pumpstat-
ionen och kan ge upphov till många start/stopp vilket kan leda till onödig energi-
förbrukning [12].  

Figur 2.14: Bilden skall representera start/stopp-styrning där system inte har någon kontinuerlig återkoppling om processens 
aktuella tillstånd. 
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2.9.2 PID-regulatorn  
Vid reglering av pumpar i processindustrin är PID-regulatorn dominerande och be-
står av en proportionell del (P-del), integrerande del (I-del) och deriverande del (D-
del) [19]. Beroende på hur processen ser ut och vilken typ av reglering som önskas 
kan regulatorns olika delar väljas eller uteslutas. Vid reglering av en process har sy-
stemet en återkoppling till regulatorn, se figur 2.15.   

Figur 2.15: Ett blockschema som beskriver sambandet för en typisk reglerprocess.  

Återkoppling ger regulatorn information om vilket tillstånd systemet är i. Vanligen 
jämförs nuvarande tillstånd (ärvärdet) med det önskade tillståndet i systemet (bör-
värde). Skillnaden mellan dessa tillstånd blir reglerfelet (felet) och det är utifrån 
storleken på felet som regulatorns styrsignal bestäms. Vid implementering av en 
PID-regulator skall tre parametrar bestämmas för att uppnå önskad reglering i pro-
cessen. Sambandet för mellan styrsignal, PID-regulator och reglerfelet ses nedan. 

 𝑢(𝑡) = 𝐾 [𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝐼
∫ 𝑒(𝑡) + 𝑇𝐷 ∗ �́�(𝑡)

𝑡

0
]  (2.15) 

u(t)=styrsignal 
e(t)=reglerfelet 
K=förstärkning (P-delen) [ggr] 
TI=Integreringstiden (I-delen) [sek] 
TD=Deriveringstiden (D-delen) [sek] 

Regulatorns olika delar bidrar till styrsignalen på olika sätt. P-delen är en grund-
funktion i regulatorn och används i de flesta processer. I-delen är också ett vanligt 
förekommande i de flesta processer då den bidrar till hög noggrannhet och elimine-
ring av kvarstående fel [18]. D-delen hos regulatorn bidrar till en snabbare och i 
viss mån stabilare reglering då den “predikterar” felet i förväg. En nackdel med D-
delen är att den kan ge kraftiga styrsignaler och är väldigt känsligt mot högfre-
kventa mätstörningar om den ställs in fel [19].  

I praktiken kan det vara problematiskt att ställa in samtliga regulatorparametrar 
bra då området där systemet uppnår bra regleregenskaper är snävt [19]. Noggrann 
vetskap om hur processen ser ut är därmed högst relevant för att uppnå detta.     
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2.9.3 Fuzzy Control  
En reglermetod som blir allt vanligare idag är Fuzzy Control eller Fuzzy Logic. 
Denna metod skiljer sig från traditionell reglerteori då det inte krävs några mate-
matiska modeller av processen som skall regleras. Modellerna har istället ersatts 
med en uppsättning regler och tillstånd som kan beskrivas med vanligt talspråk 
[19]. Ett exempel på en Fuzzy-regel, 

“Om nivån i sumpen är hög OCH inflödet är stort kör pumpen på maximalt varv-
tal” 

För att omvandla talspråk till matematisk form används s.k oskarpa mängder och 
tillhörighetsfunktioner, se figur 2.16. Exempelvis kan insignalens ”nivå” delas upp i 
tre olika tillhörighetsfunktioner låg, medel och hög. Där hög har definierats med 
den oskarpa mängden 10–20 meter. 

Figur 2.16: Tillhörighetsfunktionerna låg, medel och hög för insignalen nivå. X-axeln visar tillhörighetsfunktionernas oskarpa 
mängder och Y-axeln visar respektive tillhörighetsgrad.  

Värdet på tillhörighetsfunktionerna (tillhörighetsgraden) brukar variera mellan 0–
1 och kan ses som en sanningsskala som definierar hur mycket den aktuella insig-
nalen tillhör en viss tillhörighetsfunktion. Om insignalen är 10 meter kommer den 
aktuella nivån att klassas som 100% ”medel” och samtidigt som 0% ”låg” respek-
tive ”hög”. Är den 7 meter kommer den klassas som 50% ”medel” och 50% ”låg”. 

En fördel med Fuzzy Control är att det är enkelt att implementera styrfunktioner 
för flera insignaler och skapa samband för hur de tillsammans skall påverka flera 
utsignaler. Sambandet mellan olika insignaler görs med de logiska operationerna 
OCH/ELLER där OCH-operationen är en minimi-funktion och ELLER-operat-
ionen är en maximifunktion [19]. I exemplet ovan har OCH-operatorn använts. Ut-
signalen beskrivs på liknande sätt och sambandet mellan ut- och insignal baseras 
på de Fuzzy-regler som satts upp för regulatorn. 

Ett vanligt tillämpningsområde för Fuzzy Control är processer där tillförlitliga ma-
tematiska modeller saknas eller då de är komplicerade t.ex. olinjär och tidsvariabla. 
En nackdel med Fuzzy-regulatorn är att det inte finns någon utformad metod för 
hur regulatorn skall dimensioneras eller optimeras utan konstruktören får ofta ar-
beta utifrån erfarenhet och kunskap om processen [19].  
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2.9.4 Tidigare arbeten gjorda inom området  
Under förstudien undersöktes olika möjligheter för hur styrningen och regleringen 
av pumpar avsedda för pumpstationer kunde energioptimeras och samtidigt upp-
rätthålla pumpstationens funktion.  

En vanlig lösning vid de arbeten som tidigare utförts baseras på att man utgått från 
pumpdiagram där man utvecklat matematiska samband eller/och tabeller för att 
beskriva pumpens QH-kurva och verkningsgrads-kurva vid olika varvtal och belast-
ningar i systemet. Det aktuella mottrycket i utflödesröret har mätts och utifrån 
detta har regleralgoritmer utvecklats för att försäkra om att pumpen arbetar med 
högsta möjliga verkningsgrad beroende på aktuell belastning. 

Ett exempel på detta är Leszek Szychtas arbete där han implementerade en regle-
ringsalgoritm för en PI-regulator som baserat på det aktuella trycket i utloppsröret 
från stationen reglerar varvtalet på en motor via en frekvensomriktare för att be-
hålla hög verkningsgrad på pumpen [20], [21]. 

I ett annat projekt testades en datautvinings-metod där regleringen av pumparna 
baserades på tidigare mönster i stationen [22]. I detta projekt insamlades data om 
hur systemet uppförde sig för att kunna förutspå inflödet till stationen. Datan som 
insamlades var pumparnas rotationshastighet, förbrukad energi, nivån i sumpen 
och flödeshastigheten efter efter en utpumpning. Med de två sista parametrarna 
kunde inflödes till stationen estimeras. Vid implementation reglerades pumparna 
efter nivån i sumpen och efter det estimerade inflödet. Metoden bidrog till en 
mindre energiförbrukning och den framtagna regleringen ersatte befintlig PI-regu-
lator.   

Ett annat intressant projekt som genomfördes i England där ett samarbete mellan 
Anglian Water och University of Sheffield undersöker möjligheten att förbättra re-
gleringen av pumparna för att minska energikostnaderna i pumpstationer [23]. 
Tillvägagångssättet har varit att utveckla en Fuzzy logic regulator som reglerar efter 
tre olika in-parametrar, nivå i tanken, nivåändring i tanken och tidpunkt på dygnet. 
Utifrån dessa parametrar beslutar regulatorn om hur många pumpar som skall kö-
ras. Deras främsta motiv med regleringen är att pumparna skall startas så få gånger 
som möjligt under ett dygn, samt att det helst skall körs på natten. Då elpriset är 
lägre. Regulatorn implementerades i en pumpstation där dess prestanda jämfördes 
med den tidigare styrningen (Start/stopp). Fuzzy-regulatorn påvisade att både an-
talet starter och energikostnaden minskade.     
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3 Metod och resultat för energioptimering 

3.1 De styr- och reglermetoder som jämfördes 
Ett av målen i arbetet var att undersöka och jämföra tre olika styr och reglermeto-
der med avseende på dess prestanda och energiförbrukning. Två av de metoder 
som jämförts var start/stopp-styrning och en P-regulator som vanligen används i 
pumpstationer. Den tredje metoden som undersöktes var en Fuzzy-regulator.      

3.1.1 Start/stopp styrning 
Vilket nämndes i kapitel 2.9 är start/stopp-styrning och PID-regulatorn de mest 
applicerade metoderna ute i pumpindustrin. Eftersom det enligt affinitetslagarna 
redan är givet att start/stopp-styrning förbrukar mer energi än varvtalsreglerade 
pumpar (kap 2.8.1), användes denna metod främst som referens vid prestandajäm-
förelser och framtagning av jämförelsetester (lämpliga inflöden osv).  

3.1.2 P-regulatorn  
I de pumpstationer som studerats och reglering funnits har enbart en reglering 
med PID-regulatorns P-del implementerats. Då pumpstationens funktion är att 
pumpa ut en viss volym vatten utan hänsyn till att upprätthålla ett specifikt utflöde 
eller nivå finns det inte några krav på noggrannhet och därmed är I-delen överflö-
dig. Att implementera D-delen skulle eventuellt kunna tillföra en bättre reglering ur 
energisynpunkt, mer om detta i kap 3.1.4.  

P-regulatorn fungerar på så vis att pumpens varvtal (utflöde) är proportionell mot 
nivån i tanken. Vid startnivå i tanken startas pumpen med ett visst varvtal där varv-
talet sedan följer hur nivån i tanken förändras. Då pumpen har vissa begränsningar 
när det kommer till maximalt och minimalt varvtal anpassas styrsignalen efter 
dessa begränsningar. 

3.1.3 Fuzzy-Regulatorn 
I detta arbete modellerades en Fuzzy-regulator som tog hänsyn till både vattenni-
vån och nivåändringen i sumpen. Baserat på dessa två insignaler samt de tillhörig-
hetsfunktioner och Fuzzy-regler som modellerats, reglerar Fuzzy-regulatorn varv-
talet på pumpen. 

Denna regulator påminner om den Fuzzy-regulator som presenterades i rapporten 
från University of Sheffield (se kapitel 2.9.4). En av skillnaderna i detta arbete var 
att regulatorn bestämde varvtalet på pumpen istället för att avgöra hur många 
pumpar som skall startas eller stoppas.     

3.1.4   Motivering till valet att undersöka en Fuzzy-regulator 
I vetskap om hur både pumpen och motorns verkningsgrad samt energiförbruk-
ning påverkas vid sänkt varvtal motiverades valet till att undersöka metoder där 
pumpens varvtal kan regleras. 

En begränsning när det kom till att undersöka metoder för att energioptimera re-
gleringen var att informationen om processen var begränsad till aktuell nivå i sum-
pen. Information om aktuella in- och utflöden i stationen hade varit fördelaktig för 
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att kunna reglera pumpens varvtal utan att riskera bräddning i pumpstationen [4]. 
Slutligen valdes en reglermetod som tog hänsyn till nivåförändringen. Eftersom 
nivåändringen är derivatan av nivån över tid är det möjligt att implementera denna 
regulatorparameter med pumpstationens mätenheter. 

Motiveringen till varför denna reglerparameter valdes att användas var för att un-
dersöka om hastigheten på nivåförändringen skulle kunna indikera inflödesänd-
ringar i stationen och baserat på detta hålla ned varvtalet på pumpen (och därmed 
sänka energiförbrukningen utan att riskera bräddning i stationen).  

För att undersöka om nivåförändringen kunde förbättra reglering hade en PD-re-
gulator också kunnat undersökts istället för en Fuzzy-regulator. En PD-regulator 
hade kunnat dimensionerats för att åstadkomma samma reglering som Fuzzy-regu-
altorn. D-delen kan dock vara problematisk att ställa in korrekt och ställs den in fel 
blir regulatorn känslig mot högfrekventa mätstörningar, vilket kan resultera i kraf-
tiga styrsignaler och instabil reglering, se kapitel 2.9.2.     

Att valet av regulator slutligen blev Fuzzy-regulatorn berodde på att den ansågs 
vara mer flexibel vid implementering av ytterligare en reglerparameter. Eftersom 
Fuzzy-regulatorn är uppbyggd av olika tillstånd och regler är det möjligt att be-
stämma hur mycket respektive reglerparameter skall påverka styrsignalen vid olika 
tillstånd i processen och dessutom går det att åstadkomma en olinjär reglering [19].  

Samtidigt ansågs Fuzzy-regulatorn vara enklare att implementera då inga matema-
tiska modeller som beskriver processen är nödvändiga för att utforma en bra och 
robust reglering [19]. För att kunna utforma en korrekt och trovärdig matematisk 
modell av processen saknades detaljer om processens fysikaliska egenskaper och 
flöden.  

Ytterligare en motivering till valet av Fuzzy-regulatorn är dess utvecklingspotential 
om regleringen i framtiden skall ta hänsyn till fler parametrar från stationen. Ex-
empelvis tidpunkt på dygnet, in- och utflöden mm.    

3.2 Modellering  
För att kunna simulera de olika styr- och reglermetodernas prestanda och energi-
förbrukning behövdes en modell för respektive metod utformas. För att kunna 
skapa modellerna behövdes en matematisk modell av en pumpstation. Ytterligare 
behövdes olika inflöde estimeras och en energiberäkningsmodell skapas. Slutligen 
måste en Fuzzy-regulator modelleras och en P-regulator dimensioneras. Samtliga 
modeller konstruerades i Matlab och Simulink. 

3.2.1 Matematisk modell av sumpen  
Då ingen specifik pumpstation undersöktes valdes bara en pumpstation som refe-
rens att utgå ifrån. Motivet till valet av referensstation var att information om stat-
ions storlek och pumpar fanns dokumenterat hos Huddinge Elteknik. De modeller 
som utformades har enbart implementerat en pump. Detta då pumparna vid nor-
mala driftförhållanden alterneras och körs en och en [24]. Tidsramen för arbetet 
var också en faktor till detta val.  
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Sumpen som fanns i referensstationen var cylinderformad med en bottenarea på 
50 dm² och en höjd på 53 dm. Bräddningsröret antogs vara placerat vid toppen av 
sumpen och bräddningsnivån sattes till 50 dm. För att undersöka om de olika 
styr/reglermetoderna påverkades av sumpens volym gjordes även tester där bot-
tenarenan fördubblades (100 dm²).  

För att matematisk beskriva sambandet mellan volymen i sumpen och in- samt ut-
flöde kan följande differentialekvation användas.  

𝐴 ∗
𝑑ℎ

𝑑𝑡
= 𝑄(𝑡)𝑖𝑛 − 𝑄(𝑡)𝑢𝑡    (3.1) 

A=Sumpens bottenarea [dm²] 
h=vattennivån [dm] 
Qin=Inflödet till sumpen [dm³/s] 

Qut=Utflödet som pumpas ut från sumpen [dm³/s] 

För att enklare kunna analysera de dynamiska egenskaperna i sumpen och hela 
pumpstationen omvandlas ovanstående differentialekvation till en överförings-
funktion med hjälp av laplacetransformen. Systemet går då från tidsplanet till fre-
kvensplanet och den komplexa variabeln s införs i ekvationen. 

𝐴 ∗ 𝐻(𝑠) ∗ 𝑠 = 𝑄(𝑠)𝑖𝑛 − 𝑄(𝑠)𝑢𝑡    (3.2) 

Då det är nivån (H) i sumpen som är systemets utsignal och differensen mellan in-
flödet och utflödet (Qin-Qut) som är systemets insignal bryts de ut och följande över-
föringsfunktion G(s)sump fås för sumpen. 

𝐺(𝑠)𝑠𝑢𝑚𝑝 =
𝐻(𝑠)

𝑄(𝑠)𝑖𝑛−𝑄(𝑠)𝑢𝑡
=

1

𝐴𝑠
    (3.3) 

3.2.2 Matematisk modell av pumpen 
Modelleringen av pumpen (och motorn) var inte lika självklar då dess dynamik 
både är olinjär och processberoende. Vad som dock är känt från affinitetslagarna är 
att pumpens stationära arbetspunkter är linjära relativt varandra, då varvtal är di-
rekt proportionellt mot pumpens utflöde (se kap 2.8.1). För att beräkna den pro-
portionella konstanten användes pumpens datablad (pumpdiagram), se bilaga 1. 

I databladet finns två driftpunkter (arbetspunkter) utmarkerade av pumptillver-
karna. ”B.E.P” är pumpens Best Efficiency Point (arbetspunkten med högst verk-
ningsgrad) och ”1” motsvarar pumpens arbetspunkt i det aktuella systemet som 
pumpen jobbar mot i verkligheten.  

Första tanken var att använda pumpens arbetspunkt som referens vid analys av 
processen för de olika reglermetoderna. Vad som dock upptäcktes relativt fort var 
att den givna pumpen och systemet inte var anpassat för de reglermetoderna som 
testades. Då varvtalet sänktes med ca 5% var det statiska motståndet från systemet 
för stort och pumpen orkade inte då skapa något utflöde från stationen. Detta styr-
ker teorin om att varvtalsreglering inte är lämpligt i alla pumpsystem [5], [12].  
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Istället fick en mer teoretisk analys göras där en teoretisk systemkurva användes. 
Då pumpens prestanda var given för B.E.P användes istället den som utgångsar-
betspunkt och referensvärde vid vidare beräkningar. Ur databladet går det att ur-
skilja att pumpen vid nominellt varvtal ger ett utflöde på 53 l/s (liter per sekund). 
Enheten kan direkt omvandlas till dm³/s för att matcha enheterna i sumpens över-
föringsfunktion (Gsump). Motorns nominella varvtal är 1460 rpm och även detta 
återfinns i databladet. 

När det nominella varvtalet och motsvarande utflöde var känt kunde den proport-
ionella konstanten enkelt beräknas enligt: 

𝑄 = 𝑘 ∗ 𝑛     (3.4) 

Q=pumpens flöde [dm³/s] 
k=proportionell konstant  
n=nominellt varvtal [rpm] 

Med insatta värden får konstantenen ett värde på ca 0,036438. 

I vetskap om hur pumpens varvtal förhöll sig till utflödet kunde en approximativ 
modell av pumpen skapas. Då en differentialekvation som beskriver pumpens dy-
namik saknades gjordes vissa antaganden. Givet att pumpen har en viss fördröj-
ning vid uppstart innan den når sitt nominella varvtal behövdes en tidskonstant 
som beskriver denna dynamik. Pumpen antogs utifrån detta att vara av ett första 
ordningens system vars överföringsfunktion ses nedan [18], 

𝐺𝑝𝑢𝑚𝑝 =
𝐾

1+𝑇𝑠
    (3.5) 

K=förstärkningsfaktorn 
T=tidskonstant [s]   

Förstärkningsfaktorn K är den proportionella konstanten som beräknades med 
hjälp av ekvation 3.4. Värdet på tidskonstanten (uppstartningstiden) fick också ap-
proximeras. 

Efter att ha frågat personalen på Huddinge Elteknik framgick det att uppstart-
ningstiden för en pump vanligen variera mellan ca 5–20 sekunder beroende på ak-
tuell process [24]. För att bekräfta dessa uppgifter studerades ACS550s manualen 
(frekvensomriktaren) där det via frekvensomriktaren var möjligt att ställa in upp-
startningstiden för motorn. Standardvärdet för uppstartningstiden var enligt ma-
nualen på fem sekunder [13]. Detta värde och rekommendationer från Huddinge 
Elteknik användes som måttstock vid val av tidskonstant. Genom att testa systemet 
med olika tidskonstanter i Simulink valdes slutligen tidskonstanten till 1. Detta gav 
en uppstartningstid mellan 5 till 6 sekunder.  

Slutligen måste pumpens nominella varvtal implementeras i modellen. Det nomi-
nella varvtalet betraktats som en förstärkning i systemanalysen och förblir därmed 
bara en konstant. Nedan ses ett blockschema över den modellerade processen med 
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både pumpen och sumpen, se figur 3.1. I figuren går det att urskilja överförings-
funktionerna för sumpen (ekv. 3.3) och pumpen (ekv. 3.5). 

Figur 3.1: En tidskontinuerlig modell av pumpstationen.   

Modellen i figur 3.1 användes vid simulering av start/stopp-styrning och P-regula-
torns energiförbrukning. 

3.2.3 Diskretisering av modellen  
För att implementera en Fuzzy-regulator krävs inga matematiska modeller av pro-
cessen som skall regleras men för att kunna simulera och jämföra de olika regler-
metoderna behövdes en modell även göras för Fuzzy-regulatorn. 

Den tidigare modellen som skapats har varit tidskontinuerliga men då Fuzzy-regu-
latorn är diskret i sin natur måste överföringsfunktionerna från ekvation 3.3 och 
3.5 diskretiseras med hjälp av z-transformen. Detta lämpade sig även bra då samp-
lingstiden för derivatan kunde väljas i simuleringsmiljön. För att diskretisera mo-
dellen används tabeller från kursen Styr- och reglerteknik som ges på KTH. 

Diskretisering av ekvation 3.3 görs enligt. 

𝐾

𝑠
→

𝐾∗ℎ

𝑧−1
     (3.6) 

 

K=Förstärkningsfaktorn i system [ggr] 
h=samplingstid [sekunder] 

Förstärkningsfaktorn beräknas enligt  

𝐾 =
1

𝐴
=

1

50
     (3.7) 

Samplingstiden valdes till 0,1 sekunder. Den togs fram genom att kolla hur lång en 
programcykel var för ett aktuellt PLC-program för en pumpstation hos Huddinge 
Elteknik. 

Med insatta värden fås slutligen följande diskreta överföringsfunktion för sumpen 
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𝐻(𝑧)𝑠𝑢𝑚𝑝 =  
𝐾∗ℎ

𝑧−1
=

0,002

𝑧−1
    (3.8) 

 

Diskretisering av ekvation 3.5 görs enligt  

𝐾

1+𝑇𝑠
→

𝐾(1−𝑒
−

ℎ
𝑇)

𝑧−𝑒
−

ℎ
𝑇

    (3.9) 

T=tidskonstant [sekunder] 
K=förstärkningsfaktor i systemet [ggr] 

Förstärkningsfaktorn K beräknades enligt  

𝐾 = 1460 ∗ 0,036438     (3.10) 

 

1460=pumpens nominella varvtal 
0,036438 = pumpens proportionella konstant 

Med en tidskonstant på 1 sekund och samplingstid enligt ovan fås slutligen följande 
överföringsfunktion. 

𝐻(𝑧)𝑝𝑢𝑚𝑝 =
𝐾(1−𝑒

−
ℎ
𝑇)

𝑧−𝑒
−

ℎ
𝑇

=
5,063

𝑧−0,905
    (3.11) 

Överföringsfunktionerna från ekvation 3.8 och 3.11 användes vid undersökning av 
Fuzzy-regulatorn. 

3.2.4 Modellering och val av inflöde 
Hur stort inflödet till en pumpstation är variera beroende på dess storlek, geogra-
fiska position och tidpunkt på dygnet. Enligt pumptillverkarna Xylem varierar in-
flödet till en pumpstation signifikativt, där det normala inflödet och toppflödet har 
ett typiskt storleksförhållande, ett till 15 under ett dygn [4]. 

Då information angående inflödet till referensstationen saknades fick inflödet istäl-
let uppskattas utifrån att studera den information som fanns att tillgå, vilket var 
pumparnas drifttid och det förhållande som Xylem presenterade. För att få en upp-
fattning om hur länge samtliga pumpar i en pumpstation körs under ett dygn och 
en vecka, studerades en veckolång utskrift över drifttider hos sju olika pumpstat-
ioner i Haninge kommun. En sammanställning av drifttiderna ses i bilaga 3. 

Vid en överblick av medelvärdet för stationernas dygnliga drifttid går det att ur-
skilja större variationer. Drifttiden varierade mellan två och 17 timmar per dygn 
mellan de olika pumpstationerna. För att få en uppfattning om hur mycket inflöde 
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dessa drifttider motsvarade utfördes olika tester med start/stopp-modellen där 
drifttiden summerades (Haninge hade start/stopp-styrning i de stationer som stu-
derades [25]). 

Tre olika karaktäristiker på inflödet testades, ett konstant inflöde över en längre 
tid, ett vågformat inflöde som varierar långsamt över tid och ett pulsliknande in-
flöde med snabba variationer. Olika karaktäristiker på inflödet användes för att ef-
terlikna den variation inflödet kan ha över tid samt att undersöka om de olika styr- 
och reglermetoderna påverkades av inflödets storlek eller karaktäristik. 

De inflöden som testades återfinns i bilaga 3.  Slutligen sammanställdes 13 olika in-
flöden som användes för att beräkna energiförbrukning hos respektive reglerme-
tod. Nedan ses sex av de 13 inflödena, se tabell 3.1. Samtliga inflöden återfinns i bi-
laga 4. 

Tabell 3.1: De inflöden som användes för att beräkna energiförbrukningen.   

In-
flöde:Nr 
 

Bias 
[dm³/s] 
 

Variation 
[dm³/s] 
 

Period 
[min] 
 

Duty 
Cycle [%] 
 

1 20 Konstant   

2 5 Konstant   

3 20 30 till 10 20  

4 45 55 till 35 30  

5 10 25 till 5 30  

6 10 40 till 10 30 50 

 

3.2.5 Energiberäkningsmodell 
För att beräkna energiförbrukningen för respektive reglermetod användes affini-
tetslagarna som ger sambanden mellan pumpens varvtal och motorns axeleffekt 
samt pumpens verkningsgrad (ekvation 2.11 och 2.12). Enligt ekvation 2.12 antogs 
pumpens verkningsgrad vara konstant under varvtalsregleringen. 

Ytterligare två verkningsgrader som användes vid energiberäkningarna var mo-
torns och frekvensomriktarens, vilka återfanns i respektive datablad (98% för fre-
kvensomriktaren och 88,5% för motorn). För start/stopp-styrning uteblev verk-
ningsgraden för frekvensomriktaren.  

Under simuleringarna summerades både utflödet och effekten för att få ut den to-
tala utpumpade volymen samt energiförbrukningen för pumpen. Då utflödet är 
proportionellt mot axeleffekten i kubik användes detta samband för att omvandla 
utflöde till axeleffekt. För att sedan dividera axeleffekten med den totala verknings-
graden fås den aktuella in-effekten till system vilket är den totala effekten. I figuren 
nedan ses den modell som användes vid energiberäkningar, se figur 3.2. 
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Figur 3.2: Modellen som användes för att beräkna energi och volym. Verkningsgraden i bilden användes i start/stopp-mo-
dellen. 

3.3 Modellering och dimensionering av regulatorer 
För att kunna simulera de tre styr- och reglermodellerna behövdes en Fuzzy-regu-
lator modelleras, en P-regulator dimensioneras och start- och stoppsignaler imple-
menteras för att efterlikna ett verkligt styrsystem. Fuzzy-regulatorn modellerades 
m.h.a Matlabs, Fuzzy Logic Toolbox.   

3.3.1 Start/stopp styrning 
Med den givna matematiska modellen i figur 3.1 kunde start/stopp styrningsmo-
dellen slutföras enligt figuren nedan, se figur 3.3 

Figur 3.3: Modell av start/stopp styrning i simulink. Energiberäkningsmodellen återfinns ej i denna bild.  

Ytterligare några block implementerades i modellen för att realisera de funktioner 
som fanns i styrsystemet. Relä- och Switch-blocket fungerar som start- och stopp-
signal. Då nivån i tanken blivit noll kommer Relä-blocket att slå till och Switchen 
stänger då av utflödet. Överföringsfunktion för sumpen har delats upp i två olika 
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block. Integrator med startnivå-blocket används då det möjliggjorde att en initial 
volym kunde ställas in i sumpen. 

3.3.2 P-regulatorn  
För att modellera P-regulatorn användes start/stopp - modellen med införd åter-
koppling och regulator, se figur 3.4.  

Figur 3.4: Modell över P-regulatorn gjord i simulink.   

Börvärdet är satt till noll och skall motsvara den stoppnivå som vanligen är satt i 
PLC-programmet. PID Controller-blocket motsvarar P-regulatorn och dess P-värde 
(förstärkning) är satt till 0,025. I simuleringen reglerar P-regulatorn hur stor pro-
centsats av det maximala varvtalet som pumpen skall körs med beroende på rå-
dande nivå i sumpen. (Styrsignalen från PLC-systemet till frekvensomriktaren 
skickas som en procentsats på liknande sätt [13]).   

P-värdet 0,025 valdes utifrån att pumpen skall köras på maximalt varvtal då nivån 
är 40 dm eller större. P-värdet beräknades enligt, 

𝑃 =
1

𝑀𝑎𝑥𝑛𝑖𝑣å
=

1

40
    (3.13) 

P=Regulatorns förstärkning 

För att ta hänsyn till pumpens begränsningar infördes blocket “Begränsningar för 
styrsignal” (se figur 3.4). Blocket ser till att pumpens varvtal hålls mellan det maxi-
mala varvtalet och det minsta varvtalet pumpen kan ha innan flödet genom pum-
pen upphör (p.g.a. det statiska mottrycket i stationen).    

Vid reglering av pumpens varvtal måste en gräns för pumpens maximala och mini-
mala varvtal finnas för att ta hänsyn till pumpens kapacitet. Motorns nominella 
varvtal antogs vara den maximala gränsen för pumpen (1460 rpm) och den mini-
mala gränsen sattes till 60% av det maximala varvtalet. Samma begränsningar an-
vändes vid modellering av Fuzzy-regulatorn. I bilaga 5 återfinns tankegången och 
de approximationer som gjorts vid modellering av varvtalsregulatorerna. Även va-
let av start- och stoppnivån för samtliga modeller diskuteras i bilaga 5.  
Startnivån sattes till 30 dm och stoppnivån till noll dm för alla tre metoder.  
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3.3.3 Fuzzy-Regulator  
Vid modellering av Fuzzy-regulatorn måste antalet insignaler och utsignaler be-
stämmas. För att kunna reglera pumpens varvtal efter aktuell nivå i sumpen och 
derivatan av nivån behövdes två insignaler och en utsignal.  

Nästa steg var att bestämma tillhörighetsfunktioner för samtliga in- och utsignaler. 
Det huvudsakliga motivet vid dimensioneringen av Fuzzy-regulatorns tillhörighets-
funktioner var att pumpen skulle hamna på ett lågt varvtal så snabbt som möjligt 
vid lågbelastning utan att riskera bräddning. Samtidigt skall pumpen försöka hålla 
ett lågt varvtal så länge som möjligt då nivån inte var för hög.  

Tillhörighetsfunktionernas oskarpa mängder togs fram genom att testa regulatorn 
med de olika inflödena som estimerats och då bottenarean var 50 dm². Då det inte 
finns någon specifik metod hur tillhörighetsfunktionerna utformas fick testning an-
vändas [19].      

Tillhörighetsfunktionerna för insignalen ”nivå” dimensionerades för att efterlikna 
en proportionell reglering, se figur 3.5. Pumpens startnivå sattes till ”medel” och i 
vetskap om att pumpen alltid startade i denna tillhörighetsfunktion dimensionera-
des resterande tillhörighetsfunktioner utifrån detta. En nivå på 45 dm ansågs vara 
kritiskt hög och tillhörighetsfunktionen ”mycket-hög” fick en tillhörighetsgrad på 
100% vid just denna nivå. På liknande sätt valdes ”mycket-låg” där en nivå på 15 
dm ansågs vara okritisk. För att variationen på styrsignalen inte skulle bli för kraf-
tig mellan de olika nivåerna infördes även tillhörighetsfunktionerna ”låg” och ”hög” 
som skulle ge en lugnare övergång mellan tillhörighetsfunktionerna.    

Fig: 3.5 Tillhörighetsfunktionerna för insignalen nivå.  

Vid dimensionering av tillhörighetsfunktionerna för insignalen ”nivå-ändring” sat-
tes initialt nivåändringens gränsvärden till 1 och -1 under testningarna och samp-
lingsintervallet för insignalen till 2 sekunder. Efter att utfört ett flertal tester med 
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varierande inflöde upptäcktes det att nivåändringen låg mellan -0,6 och +0,6   för 
samtliga tester, se figur 3.6.  

Fig: 3.6: Tillhörighetsfunktionerna för insignalen nivå-ändring. 

För att bestämma samplingsintervallet på insignalen och storleken på tillhörighets-
funktioner för nivåändringen gjordes samtliga tester ett flertalgånger för att hitta 
en avvägning där regleringens prestanda blev önskvärd och regulatorn inte blev för 
känslig mot små förändringar på nivån. Om regulatorn reagerade starkt på mindre 
förändringar började styrsignalen att självsvänga under korta tidsperioder. Själv-
svängande styrsignal ger upphov till orealistisk och oönskad reglering.  

Slutligen valdes samplingstiden för derivatan till 1 sekund och tillhörighetsfunkt-
ionerna enligt figur 3.6, då dessa värden inte gav upphov till självsvängande styr-
signal under de tester som utfördes.  

Utsignalens tillhörighetsfunktioner utformades med spikform vilket är en enkel och 
vanlig dimensionering av utsignalens tillhörighetsfunktioner vid modellering av en 
Fuzzy-regulator [19], se figur 3.7. På liknande sätt som P-regulatorn, ges utsignalen 
i procent av det nominella varvtalet. Då regulatorns syfte var att hålla ett lågt varv-
tal placerades utsignalens tillhörighetsfunktioner främst vid låga varvtal.  

Figur 3.7: Tillhörighetsfunktionerna för utsignalen varvtal. Höjden och tjockleken är samma för samtliga spikar, även om bil-
den visar annat. 
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Sambandet mellan regulatorns in- och utsignaler skapas med hjälp av Fuzzy-regler 
som är en uppsättning villkorssatser (if-satser) med den logiska operatorn OCH, se 
figur 3.8. Med de givna tillhörighetsfunktionerna och uppsättningar regler går det 
att urskilja att regulatorn vid ”mycket-låg” och ”mycket-hög” nivå inte tar hänsyn 
till nivåförändringen (se regel 1, 2, 3, 13, 14, 15 i figur 3.8) då dessa nivåer ansågs 
vara kritiska/okritiska och aktuella inflödet inte skulle påverka styrsignalen. 

Figur 3.8: Regulatorns Fuzzy-regler som beskriver sambandet mellan in- och utsignalerna. 

Vad som upptäcktes under testningen av regulatorn var att insignalen ”nivå-änd-
ring” initialt alltid var 100% ”stigande” då startnivå uppnåddes. Detta berodde på 
att regulatorns deriverande signal var kalibrerad efter nivåförändringen då pumpen 
var i drift. För att regleringen inte skulle bli för svajig utformades Regel 9 för att 
motverka att pumpen startar på ett för högt varvtal. Regel 9 medförde dock att re-
gulatorn reagerade långsammare då inflödet steg snabbt.  

Nedan ses den slutliga modellen över Fuzzy-regulatorn, se figur 3.9. 

Figur 3.9: Modell över Fuzzy-regulatorn från simulink. 
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3.4 Energiförbrukningstester 
Med samtliga modeller fastställda för de tre styr/regler-metoderna kunde energi-
förbrukningen för respektive modell simuleras. 

Testerna som gjordes utgick från att sumpen var tom vid start. Samtliga inflöden 
simulerades då sumpen hade en bottenarea på 50 dm² och 100 dm². En simule-
ringstid på 3600 sekunder valdes för att undersöka respektive test över lika lång 
tid. 

För att jämföra metoderna användes den totalt förbrukade energin, utpumpade vo-
lymen och den specifika energin (ekvation 2.14) för pumpsystemet. Som presente-
rades i kapitel 2.8.2 används denna kvot mellan energi och volymen vanligen för att 
jämföra pumpsystems energiförbrukning. De enskilda testernas resultat finns i bi-
laga 4. 

Även ett uttömningstest gjordes där vattennivå i sumpen initialt sattes till max och 
inflödet sattes till noll (detta motsvarade en vattenvolym på 2500 dm³ respektive 
5000 dm³ i sumpen). Här mättes och jämfördes den förbrukade energin samt tiden 
det tog för respektive metod att tömma sumpen. Den specifika energin beräknades 
inte under detta test då den utpumpade volymen var konstant för samtliga meto-
der. Syftet med detta test var att få en uppfattning om hur mycket respektive regle-
ringsmetod förbrukade under en uttömning av sumpen.  

3.4.1 Resultat från energitester 
Det första testet som gjordes var uttömningstestet som beskrevs ovan, resultatet 
från testet ses i tabell 3.2. Till vänster i tabellen återfinns resultatet från uttöm-
ningen då bottenarean var 50 dm² och till höger återfinns resultatet då sumpen 
hade en botten area på 100 dm².  

Tabell 3.2: Resultat från uttömningstest, till vänster presenteras resultatet för den mindre bottenarean.  

Uttömning Start/Stopp P-reg Fuzzy Reg  Start/stopp P-reg Fuzzy-Reg 

Energi [kJ] 844,9 504,8 456,2  1705 1016 917,14 

Tid [s] 48 67 69  95 133 138 

Jämf. P-reg [%] -67,37  9,63  -67,81  9,73 

 

Vad som går att urskilja från tabellen är att Fuzzy-Regulatorn förbrukar mellan 9–
10% mindre energi än P-regulatorn. Samtidigt behöver Fuzzy-regulatorn längre tid 
för att tömma sumpen.  

För att resultatet från de resterande testerna skall bli mer överskådligt presenteras 
resultatet från sex av de 13 inflödena som använts vid testningen, se tabell 3.3. 
Samtliga tester gav indikationer på liknande resultat vid utvärdering av de olika re-
gulatorernas för- och nackdelar. De sex inflödena som presenteras nedan uppfatta-
des ge de tydligaste indikationerna. 
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Tabell 3.3: De sex inflödena som användes vid sammanställning av resultatet 
för de olika energitesterna. 

In-
flöde:Nr 
 

Bias 
[dm³/s] 
 

Variation 
[dm³/s] 
 

Period 
[min] 
 

Duty 
Cycle [%] 
 

1 20 Konstant   

2 5 Konstant   

3 20 30 till 10 20  

4 45 55 till 35 30  

5 10 25 till 5 30  

6 10 40 till 10 30 50 

 

Två tabeller har sammanställts där respektive metods specifika energi 
(Es=kWh/m³) har jämförts. Detta mätvärde användes då det ger ett förhållande för 
hur effektiv regulatorn var under testerna (att enbart studera energin kan vara 
missvisande om den utpumpade volymen var olika för metoderna). Ett lägre värde 
på den specifika energin indikerar lägre energiförbrukning [11].   

Skillnaden mellan tabellerna är att tabell 3.4 har en bottenarea på 50 dm² och ta-
bell 3.5 har en bottenarea på 100 dm². Även en procentuell jämförelse har gjorts 
mellan P-regulatorn och Fuzzy-regulatorns specifika energi. P-regulatorn har an-
vänts som referens vid procentberäkningarna. Den metod som har lägst specifik 
energi har markerats. 

  Tabell 3.4: Resultaten från 6 av de inflöden som testats. Sumpen har vid dessa testar haft en bottenarea på 50 dm². 

Inflöde Nr: Start/stopp P-reg Fuzzy Jämf. P-reg [%] 

1 0,0956 0,0366 0,0364 0,5464 

2 0,0955 0,0364 0,0359 1,3736 

3 0,0956 0,0362 0,0362 0,0000 

4 0,0956 0,0746 0,0743 0,4021 

5 0,0955 0,0366 0,0364 0,5464 

6 0,0956 0,0505 0,0504 0,1980 

 

I tabellen går det att urskilja att Fuzzy-regulatorn förbrukar minst energi vid mer-
parten av testerna. Vid inflöde Nr 3 blev den specifika energin lika stor. Det skall 
nämnas att Fuzzy-regulatorn bräddade vid inflöde Nr 4.    
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Tabell 3.5: Resultaten från 6 av de inflöden som testades. Sumpen har vid dessa tester haft en bottenarea på 100 dm². 

Inflöde Nr: Start/stopp P-reg Fuzzy Jämf. P-reg [%] 

1 0,0956 0,0366 0,0370 -1,0929 

2 0,0955 0,0366 0,0364 0,5464 

3 0,0956 0,0364 0,0365 -0,2747 

4 0,0956 0,0743 0,0740 0,4038 

5 0,0956 0,0365 0,0364 0,2740 

6 0,0956 0,0504 0,0503 0,1984 

 

I tabellen går det att urskilja att Fuzzy-regulatorn förbrukar minst energi vid mer-
parten av testerna. Vid inflöde Nr 1 var dock P-regulatorns Specifika energi 1% 
mindre än Fuzzy-regulatorns. Även vid inflöde Nr 3 förbrukade P-regulatorn 
mindre energi per pumpad volymenhet. Ingen av reglermetoderna bräddade under 
dessa tester.     

3.4.2 Metodernas prestanda vid testerna 
En faktor som inte presenterades i kapitel 3.4.1 var hur nivån i sumpen förändrades 
vid de olika inflödena då respektive reglermetod användes. Vad som går att urskilja 
om nivån, från de siffor som presenterades i tabellerna 3.4 och 3.5 är att utflödet 
från stationen är mindre då energiförbrukningen är mindre. Vilket indikerar att 
Start/stopp-styrningen höll lägst vattennivå i sumpen vid samtliga tester.  

Nedan presenteras tre figurer från testet som gjordes med inflöde Nr 4 och då sum-
pen hade en bottenarea på 50 dm². Tidsintervallet för respektive bild är på 900 se-
kunder och tiden urskiljs på x-axeln. Y-axeln motsvarar nivån i dm och utflödet i 
dm³. 

Under detta test bräddade Fuzzy–regulatorn vilket går att urskilja i figur 3.10. Tre 
signaler går att urskilja i figuren, nivån, inflödet och utflödet. Bräddningsnivån var 
satt till 50 dm och är utmarkerad med en röd linje i samtliga figurer. Under vilket 
tidsintervall stationen bräddar är också markerat i figuren.   
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 Figur 3.10: En simulering över nivån, utflödet och inflödet med Fuzzy-regulatorn. X-axeln utgör tiden i sekunder och y-axeln 
utgör dm och dm³. 

Nedan ses samma simulering för P-regulatorn, se figur 3.11. I figuren går det att ur-
skilja att nivån ständigt ligger över 30 dm och station ligger kritiskt nära brädd-
ningsnivån under ett tidsintervall.  

Figur 3.11: En simulering över nivån, utflödet och inflödet med P-regualtorn. X-axeln utgör tiden i sekunder och y-axeln utgör 
dm och dm³.  

I figur 3.12 ses slutligen samma simulering för start/stopp styrningen, se figur 3.12. 
Vad som går att urskilja från figuren är att nivån inte stiger över 30 dm (startnivån) 
och att station inte var nära att brädda.  
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Figur 3.12 En simulering över nivån, utflödet och inflödet med start/stopp - styrning. X-axeln representerar tid i sekunder och 
y-axeln dm och dm³.  
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4 Automatiseringsfunktion  

Under arbetet utfördes två intervjuer av driftcheferna på Värmdö respektive Ha-
ninge kommun. Syftet med intervjuerna var att få en bild av hur driften av station-
erna såg ut och vilka larm/fel som var återkommande. Värmdö sköter driften för 
ett 90-tal pumpstationer medans Haninge ser över ca 60 stationer. Gemensamt för 
båda kommunerna var att det vanligaste återkommande felet var att pumparna för-
stoppades [25], [26].  

Om en pump förstoppats löses problemet manuellt på plats i stationen. Det första 
som brukades testas var att manuellt köra pumpen fram och tillbaka ett antal 
gånger i hopp om att det som hade fastnat i pumpen skulle lossna. Om detta inte 
åtgärdade felet hissades pumpen upp ur sumpen och rengjordes för hand. 

4.1.1 Val av automatiseringsfunktion 
Vilket presenterades i början av rapporten har implementering av intelligent styr-
ning med förstoppningsdetekterande och självreningsfunktioner bidragit till 
mindre energiförbrukning och underhållskostnader. Dessa funktioner är dessutom 
högst aktuella på pumpmarknaden. Då kommunernas driftchefer bekräftade att 
problematiken med driften av pumpstationer var förstoppade pumpar föll valet att 
utveckla en funktion vars syfte var att minska detta fel.     

Den funktion som utvecklats var tänkt att kunna upptäcka när en pump är på väg 
att förstoppas eller redan har förstoppats. Vid indikation på förstoppning skall 
funktionen försöka åtgärda felet på liknande sätt som driftteknikerna gjorde manu-
ellt på plats i stationen.  

För att styrsystem skall kunna upptäcka att en pump har/är på väg att förstoppas 
behövdes vissa mätvärden från motorn studeras samt kunskap om hur motorn age-
rar då pumpen förstoppats. Vad som är givet för motorns agerande vid tung belast-
ning är att dess moment och ström ökar (se kapitel 2.5.1). 

Detta bekräftades även av följande studier som påvisar att momentet och motor-
strömmen kan studeras för att urskilja både pumpens och motorns aktuella till-
stånd [27], [28]. Ytterligare mätvärden som kunde studerats var motorns tempera-
tur och varvtal, men då amperemätare återfinns i samtliga pumpstationer valdes 
motorströmmen som indikator för förstoppning.  

Vad som oftast hände i de aktuella pumpstationerna, då en pump förstoppades, var 
att motorskyddet utlöstes [25]. För att återställa ett utlöst motorskydd måste en 
drifttekniker åka till stationen och manuellt återställa skyddet. För att den nya 
automatiserings funktion skall uppfylla någon funktion måste styrsystemet agera 
innan motorskyddet utlöses.  

4.1.2 Motorskyddsbrytare 
En motorskyddsbrytare används för att skydda motorer under högbelastning eller 
kortslutningsfel. Vid hög motorström stiger temperaturen i motorn och beroende 
på temperatur och hur länge temperaturen hålls utlöses motorskyddet. IEC 60947-
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4-1 är en standard för motorskyddsbrytare och de flesta motorskyddsbrytare följer 
denna standard.  

I en motorskyddsbrytares datablad återfinns kurvor som beskriver sambandet mel-
lan hur hög och hur länge motorströmmen får överskrida den nominella strömmen 
innan skyddet utlöses. I bilaga 7 återfinns fyra olika IEC-60947-4-1 klassade mo-
torskyddsbrytare från Schneider Electric och deras karaktäristik [29]. Utan att gå 
in på detaljnivå för skyddets tolerans går det att urskilja att en dubblering av mo-
torströmmen (jämfört med nominella värdet) tolereras längre än 15 sekunder för 
samtliga brytare. Om strömmen är 1,5 gånger större utlöses skyddet först efter 
cirka 100 sekunder.  

4.2 Utveckling av detektering- och rengöringsfunktion  
Den utvecklade automatiseringsfunktionen kunde inte testas i en verklig miljö, då 
tillgången till pumpar, motorer och annan relevant utrustning för pumpstationer 
inte fanns att tillgå under arbetets gång. För att få en uppfattning om hur den prak-
tiska styrningen av pumpar går till och vad som skall tänkas på, utvecklades auto-
matiseringsfunktionen med hjälp av styrtekniker hos Huddinge Elteknik [25], [30].    

Två funktioner utvecklades, en detekteringsfunktion vars syfte var att upptäcka när 
strömmen överskridit den nominella gränsen och då trigga den andra funktionen 
som var en rengöringsfunktion. Båda funktionerna utvecklades för att kunna an-
passas för olika processer där vissa in-parametrar till funktionerna gjordes valbara 
för den framtida konstruktören att välja vid implementering i ett PLC-system.  

4.2.1 Resulterande detekteringsfunktion  
För att upptäcka om en pump var på väg att förstoppas jämfördes motorns nomi-
nella ström med den aktuella motorströmmen. Om den aktuella motorströmmen 
överskrider den förinställda strömgränsen längre än den inställda tiden aktiveras 
utsignalen från funktion. Utsignalen aktiverar rengöringsfunktionen. 

I figur 4.1 nedan, ses vilka insignaler och utsignaler funktionen hanterar. De signa-
ler som är markerade med rött i figuren är de variabla in-parametrarna som måste 
ställas in baserat på motordata.  

Insignalen motorström motsvarar den aktuella motorströmmen som mäts kontinu-
erligt då pumpen körs. Den nominella strömmen ställs in då funktionen implemen-
teras och förblir konstant under körningen. Likaså ställs tidsgräns, strömgräns 
och uppstartningstid in vid implementation och förblir konstanter. För att ta hän-
syn till att motorströmmen är större vid uppstartning av motorn används den in-
ställda uppstartningstiden och uppstartningstriggern för att blockera funktionen 
under uppstart av motorn. 
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I den funktion som utvecklades fanns två uppsättningar av tidsgränser och ström-
gränser. Detta för att kunna anpassa funktionen efter flera strömgränser.   

Figur 4.1: En förenklad bild över funktionens in- och utsignaler.  

Ett flödesschema för funktionens ses nedan, se figur 4.2 

Figur 4.2: Ett flödesschema som beskriver hur detekteringsfunktionen fungerar.  

Initialt börjar funktionen med att mäta den aktuella motorströmmen för att sedan 
jämföra denna med de förinställda strömgränserna. Om den aktuella motorström-
men är större än gränserna undersöks det om motorn är i uppstartningsfasen. Är 
den i uppstartningsfasen blockeras funktionen under uppstartningstiden.  

Om motorn inte är i uppstartningsfasen startas en timer vars längd är den inställda 
tidsgränsen. Om strömmen sjunker under strömgränserna medans timern går, 
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nollställs timern och funktionen börjar om. Blir inte strömmen mindre innan ti-
mern gått ut, triggas utsignalen och ”rengöringsfunktionen” aktiveras.    

4.2.2 Resulterande rengöringsfunktion 
Om rengöringsfunktionen har triggats kommer pumpen initialt att stoppas. Däref-
ter har funktionen utvecklats för att efterlikna den manuella körning som drifttek-
nikerna gjorde på plats i pumpstationen. Pumpen körs på fullt varvtal fram och till-
baka ett förinställt antal gånger. Om funktionen inte lyckas rengöra pumpen efter 
samtliga försök, aktiveras ett larm. 

Även denna funktion har variabla in-parametrar för att funktionen skall kunna an-
passas efter den rådande processen, nedan ses en figur som beskriver antalet in- 
och utsignaler från funktionen, se figur 4.3. De variabla in-parametrarna har mar-
kerats med röda linjer.   

 Figur 4.3: En förenklad bild över de in- och utsignaler som finns i funktionen.  

Insignalen funktionstrigger är den signal som kommer ifrån detekteringsfunktion. 
Denna signal används för att både starta rengöringsfunktionen men även för att ge 
indikationer på hur rengöringen går. 

 Antalet försök och antal misslyckade försök är in-parametrar som bestämmer hur 
många gånger funktionen maximalt skall göras och hur många gånger funktionen 
får misslyckas innan larmet aktiveras. Ett misslyckat försök sker då funktionstrig-
gern aktiveras under en back/framåt körning. 

Stopptid och max backtid ställs in efter rådande motor. Stopptiden används för att 
stoppa motorn mellan körningarna och max backtid bestämmer hur länge varje 
körning maximalt skall köras. Om funktionstriggern aktiveras under en backning 
eller framåtkörning stoppas pumpen direkt, även om max backtiden inte körts.      
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Om larmet aktiverats blockeras funktionen och återställs med hjälp av signalen 
återställ funktion. 

Nedan ses ett flödesschema för rengöringsfunktionen, se figur 4.4  

Figur 4.4: Ett flödesschema som beskriver hur rengöringsfunktionen fungerar. 

Funktionen startar då detekteringsfunktionens utsignal aktiveras. Då stoppas mo-
torn och första rengöringsförsöket inleds. Efter att motorn stoppats körs motorn 
först bakåt, samtidigt som funktionen undersöker om detekteringsfunktionen var-
nar för hög motorström. Om ingen varning ges, stoppas motorn för att sedan köras 
framåt på samma sätt. 

Om en varning om hög motorström ges, stoppas motorn direkt och antalet miss-
lyckade försök adderas och jämförs mot den förinställda försöksgränsen. Om anta-
let misslyckade försök överskridit den inställda gränsen aktiveras larmet och funkt-
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ionen blockeras. Samma utfall sker om funktionen misslyckas under det sista ren-
göringsförsöket. Om ingen av de ovanstående kriterierna uppfyllts fortsätter funkt-
ionen. 

Då motorn både körts bakåt och framåt en gång adderas antalet rengöringsförsök 
och jämförs mot den förinställda försöksgränsen. Om antalet rengöringsförsök är 
mindre än den inställda gränsen påbörjas ett nytt rengöringsförsök. Om inte, stop-
pas motorn och funktionen återgår till att vänta på nästa aktiveringssignal från de-
tekteringsfunktionen.      

I flödesschema återfinns inte en räknare som användes för att hålla koll på stoppti-
den och körningstiden (framåt/bakåt). Räknaren använde en extern pulserande 
signal med en frekvens på 1 Hz.  

Källkoden för båda funktionerna återfinns i bilaga 8.  
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5 Analys och diskussion 

Målsättningen med detta examensarbete var att undersöka möjligheten att utveckla 
nya automatiseringsfunktioner och att undersöka om regleringen av pumpar kunde 
bli mer energieffektiv. Största delen av arbetet har lagts på att undersöka hur regle-
ringen av pumpar kunde bli mer energieffektiv eftersom mest problematik och 
bakomliggande fakta återfanns inom detta område, se kapitel 1 och 2.1.   

5.1 Energioptimering 

5.1.1 Analys av energitester 
Vid analys av resultatet från energitesterna går det att urskilja att Fuzzy-regula-
torns specifika energi var mellan 0,2 - 1,3% lägre än P-regulatorns under merpar-
ten av testerna. För att analysen skulle bli enklare antogs skillnaden mellan regula-
torernas energiförbrukning ligg runt samma procent som den specifika energin. Då 
den utpumpade volymen i vissa tester skiljer sig för de olika metoderna, är det 
svårt att urskilja exakt hur energiförbrukningen förhåller sig om den utpumpade 
volymen varit lika. 

Genomgående för samtliga resultat var att Fuzzy-regulatorn påvisade minst energi-
förbrukning då inflödet till stationen var litet relativt pumpens kapacitet. Resultatet 
från uttömningstestet och testet med inflöde nr 2 påvisar tydligast hur Fuzzy-regu-
latorns hänsyn till derivatan bidrar till sänkt energiförbrukning.   

Ytterligare en indikator på hur derivatan kan bidra till en mindre energiförbruk-
ning var att den procentuella skillnaden mellan metodernas specifika energi oftast 
var större under de tester då bottenarean var 50 dm². Eftersom nivån i sumpen 
sjunker långsammare vid ökad bottenarea blev påverkan av derivatan mindre un-
der dessa tester. Känsligheten på derivatan hade givetvis kunnat kalibrerats om för 
att anpassas efter en större bottenarea för att uppnå bättre resultat. 

Energiförbrukningen för start/stopp-styrningen var markant högst vilket var ett 
väntat resultat. Likaså var dess prestanda bäst då vattennivån i sumpen aldrig blev 
kritiskt hög under testerna. Både P-regulatorn och Fuzzy-regulatorn höll nivån re-
lativt hög vid större inflöden vilket medför en risk om inflödet ökar ytterligare. Då 
kan nivån bli kritiskt hög och i värsta fall bräddar stationen. 

För att sammanfatta analysen av de energitester som gjorts går det att urskilja att 
Fuzzy-regulatorns hänsyn till nivåförändring är mest gynnsam för energiförbruk-
ningen då belastningen i stationen är låg och då nivån i sumpen sjunker fort. 
Denna minskning i energiförbrukning påverkar dock regulatorns prestanda vilket 
gjorde att nivån hölls relativt hög vid stora inflöden och stationen bräddade även 
under en av testerna.   

5.1.2 Diskussion kring testresultaten 
Under detta arbete var startnivån för pumparna relativt hög och en sänkning av 
startnivån hade medfört bättre prestanda (lägre nivå i sumpen) hos båda regulato-
rerna med en bekostnad på ökad energiförbrukning. Då Fuzzy-regulatorn bräddade 
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under en av testerna hade en lägre startnivå varit lämplig. En aspekt som dock 
måste nämnas är att det alltid finns flera pumpar i en pumpstation. I en verklig 
process hade ytterligare pumpar startats då nivån i sumpen var kritiskt hög och en 
bräddande station hade undvikts.  

För att återkoppla till problemformuleringen och studien som presenterades i kapi-
tel 2.1, där överdimensionerade pumpar påstods var en bidragande faktor till onö-
dig energiförbrukning. Även Xylem och Grundfos påstår att pumpar ofta överdi-
mensioneras ([2], [4], [5]). I vetskap om denna problematik modellerades Fuzzy-
regulatorn för att anpassas efter låga inflöden vilket gav önskat resultat. Dock med-
förde detta att regulatorn fick oönskad prestanda vid större inflöden. Den Fuzzy-
regulator som modellerats i detta arbete kan inte ses som en färdigutvecklad regu-
lator då den har förbättringspotential. Med mer erfarenhet och tid skulle Fuzzy-re-
gulatorns deriverande insignal kunna utformas med mer precision och känslighet 
vilket hade bidragit till att dess energiförbrukning och framför allt prestanda varit 
likvärdig P-regulatorn vid större inflöden. 

Ytterligare går det att utifrån detta urskilja att Fuzzy-regulatorn är mer flexibel och 
har större utvecklingspotential än P-regulatorn. Fuzzy-regulatorn kan ta hänsyn till 
fler variabler med dess tillstånd och regler samt anpassas efter inflödets storleks 
variation och tidsvariabla karaktäristik på ett sätt som P-regulatorn inte kan. Ef-
tersom P-regulatorn enbart tar hänsyn till en insignal är dess utvecklingspotential 
inte stor.      

5.1.3 Validitet för testresultaten och de framtagna modellerna 
De modeller av processen som togs fram under arbetet har baserats på teoretiska 
tillämpningar och vissa uppskattningar. Den matematiska modellen över pump-
stationen som togs fram har inte exakta värden på samtliga fysikaliska storheter för 
processen. För de modeller som gjorts skulle bli mer verklighetsbaserade hade en 
lämplig metod varit att studera en specifik pumpstation och utföra mätningar av 
stationens inflöden, pumparnas utflöde och energiförbrukning vid olika varvtal 
samt dess tidskonstant.  

De resultat som fåtts med de modeller som gjorts får dock ses som kvalitativa resul-
tat då dynamiken för en pumpstation återfinns i de modellerna som gjorts. Hade 
modellerna kompletterats med faktiska mätvärden från en pumpstation och regula-
torerna anpassats efter dessa mätvärden hade de tre metodernas resultat, relativt 
varandra, sannolikt blivit desamma.    

Det skall dock sägas att det blev en felmarginal vid jämförelserna mellan 
start/stopp-styrningen och de två regulatorerna eftersom arbetspunkterna som 
fastställdes med affinitetslagarna blev högst teoretiska. Varvtalet på pumparna 
hade i de flesta pumpstationer inte kunna regleras ned till 60%, då den statiska be-
lastningen i stationen hade varit för stor. Med andra ord, i en verklig process hade 
förhållandet mellan start/stopp-styrning och regulatorernas energiförbrukning va-
rit mindre.    
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Eftersom båda regulatorerna modellerades med samma förutsättningar blir deras 
testresultat mer noggranna. Testresultaten visar att regleringen av pumpar kan bli 
mer energieffektiva om processen uppfyller vissa kriterier. Om storleken på inflö-
det varierar mycket över en längre tid och inflödet till stor del är litet relativt pum-
pens maximala kapacitet är en regulator med hänsyn till nivåförändringen fördel-
aktig. 

Då den specifika energin ger ett förhållande mellan förbrukad energi per pumpad 
volymenhet är besparingspotentialen högst beroende av den totala inflödes voly-
men till stationen. En reducering mellan 0,2–1,3% kan för en stor pumpstation in-
nebär stora besparingar medans för en mindre station kan besparingarna bli för-
sumbara. 

Ytterligare blir besparingspotentialen högst inflödesberoende då ett lågt inflöde ger 
större procentuell skillnad samtidigt som det bidrar till en mindre inflödesvolym. 
Med detta sagt går det inte efter dessa tester att fastställa hur mycket energiför-
brukningen kan reduceras med en Fuzzy-regulator utan enbart att den påvisar an-
tydningar om att regleringen kan bli mer energieffektiv vid hänsyn tagen till nivå-
förändringen. 

För att få en uppfattning om hur mycket en energireducering mellan 0,2–1,3% kan 
innebär presenteras elförbrukningen från två olika pumpstationer i Järfälla kom-
mun (från år 2012) [31].  De siffor som presenteras nedan var elförbrukningen för 
hela pumpstation vilket främst utgörs av pumparna.   

Järfällas största pumpstation förbrukade årligen 137 570 kWh och en av deras 
mindre stationer förbrukade 5921 kWh. Vid antagande att elförbrukningen för 
båda stationerna sänkts med 0,2% skulle detta innebära att elförbrukning sänkts 
med ca 275,14 kWh/år respektive 11,842 kWh/år för de enskilda pumpstationerna.     

Slutligen måste komplexiteten för respektive metod utvärderas där både 
start/stopp-styrningen och P-regulatorn är enklare att implementera jämfört med 
Fuzzy-regulatorn. Då ytterligare insignaler skall tas i hänsyn ökar komplexiteten 
och mer erfarenhet och kunskap om både reglering och processen krävs av kon-
struktören för att upprätthålla en bra reglering.      

5.2 Automatiseringsfunktionerna 
Efter att studerat utvecklingen på den kommersiella marknaden och utfört inter-
vjuer av drift och styrtekniker framgick det att detekterings- och rengöringsfunkt-
ioner var det som var aktuellt att undersöka. Den problematik som fanns i pump-
stationer var i stor grad förstoppade pumpar och de problem som fanns utöver 
detta var väldigt specifika för enskilda stationer.   

Både detektering- och rengöringsfunktionen som utvecklades måste ses som proto-
typer för framtida utveckling. Då möjligheten att testa dessa funktioner i en verklig 
miljö inte fanns under arbetets gång går det inte att säga huruvida dessa funktioner 
hade fungerat vid implementering i en pumpstation eller bidragit till reducering av 
förstoppade pumpar. Ytterligare har ingen hänsyn tagits till eventuella störningar 
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för de mätsignaler som använts och eventuellt andra praktiska aspekter. Vad som 
går att säga om funktionerna är att de rent logikmässigt fungerar och ambitionen 
under utvecklingsprocessen var att funktionerna efter mindre korrigeringar skulle 
kunna implementeras i en verklig pumpstation.  

Vid användning av frekvensomriktare går det att erhålla en mer sofistikerad styr-
ning av motorn och utvecklingspotentialen för båda funktionerna är stor. Studerar 
man de lösningar som finns på marknaden används fler insignaler för att detektera 
pumpens aktuella tillstånd och rengöringsfunktionen utförs på ett mer sofistikerat 
sätt där pumpens varvtal accelererar och retarderar med olika hastigheter och 
tidsintervall. 

5.3 Ekonomiska och miljömässiga aspekter 
Att reducera energiförbrukningen vid driften av pumpar kan bidra till miljömässigt 
positiva aspekter. Sett till den totala elförbrukningen för avloppsledningsnäten stod 
pumpstationer för 94% av elförbrukningen år 2011. Största delen av elförbruk-
ningen för pumpstationer utgörs av pumparna och därmed är dess elförbrukning 
essentiell vid strävan för att reducera pumpstationers miljöpåverkan.  

Det finns också ett ekonomiskt motiv med att införa energieffektiv reglering då 
livscykelkostnaden för en pumpstation till största del utgörs av energikostnader 
(34%), se figur 2.1 Dock medför införandet av reglering en ökad investeringskost-
nad då införskaffandet av frekvensomriktare är ett måste. Huruvida en investering 
i frekvensomriktare är ekonomiskt lönsamt och miljömässigt fördelaktigt är givet-
vis processberoende. Om pumpens kapacitet inte överstiger den statiska belast-
ningen i systemet med en viss marginal bidrar frekvensomriktaren enbart med en 
sänkt verkningsgrad och onödig investeringskostnad [2]. 

Om pumpen däremot har dimensionerats med en säkerhetsmarginal kommer varv-
talsreglerade pumpar bidra till en sänkt energiförbrukning och ekonomisk lönsam-
het. Hur lönsam och hur lång återbetalningstiden blir för investeringen är bero-
ende av hur mycket energiförbrukningen reducerats. I exempel som ges från 
Grundfos och Xylem ligger återbetalningstiden för en investering av frekvensom-
riktare mellan 2–4 år, vilket anses vara en god investering då ett pumpsystems livs-
tid uppskattas ligga mellan 10–20 år [4], [5].  

Ytterligare en aspekt vid investering av frekvensomriktare är att den möjliggör in-
telligent pumpstyrning som kan bidra till reducerade felhanterings- och under-
hållskostnader som utgör 26% av pumpstations livscykelkostnad. Samtidigt kan 
självrengörande pumpar också bidra till en förbättrad arbetsmiljö för pumpstation-
ernas drifttekniker. Att rengöra förstoppade pumpar för hand är både fysiskt an-
strängande och ohygieniskt då pumpstationerna hanterar avloppsvatten med 
mänsklig avföring. Avloppsvattnet kan i vissa fall även utsöndra svavelväte som är 
en giftig och illaluktande gas som är farliga att inandas och kan ge bestående men 
vid stora intag. 
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Slutligen om man jämför pumpstationers energiförbrukning med resterande VA-
industrins, utgör samtliga pumpstationer enbart cirka 15% av den totala energiför-
brukningen [2]. Att besparingar görs och mindre prioritet läggs på en enskild 
pumpstation är sett i det stora hela förklarligt då större besparingar både ekono-
miskt och miljömässigt går att göra i andra anläggningsdelar som exempelvis re-
ningsverk.  

5.4  Fortsatt arbete 
Då de modeller och inflöden som använts inte är baserade efter en specifik pump-
station med praktiska mätdata hade det varit intressant att undersöka i vilken ut-
sträckning Fuzzy-regulatorn skulle kunna minska energiförbrukningen i en verklig 
process. Då regulatorn påvisar goda teoretiska egenskaper vid låga inflöden relativt 
pumpens kapacitet hade det varit högst intressant att få komplettera de modeller 
och inflöden som gjorts med mätdata från en specifik pumpstation.   

Fortsatt arbete finns också att göra med Fuzzy-regulatorn. Modelleringen av regu-
latorns nuvarande insignaler kan förbättras, framförallt vid större inflöden. Ytterli-
gare finns möjligheten att utveckla regulatorn med nya insignaler. Forskningstea-
met från University of Sheffield använde tidpunkten på dygnet som en insignal vil-
ket bidrog till både ekonomiska och i viss mån energimässiga besparingar. Då både 
inflödet och elpriserna generellt är lägre under natten skulle Fuzzy-regulatorns 
hänsyn till nivåförändring förmodligen ge mest effekt under natten. 
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6 Slutsatser 

I detta arbete har tre olika styr- och reglermetoders energiförbrukning och pre-
standa testats och jämförts. Metoderna var start/stopp-styrning, en P-regulator och 
en Fuzzy-regulator med hänsyn till aktuell nivå och nivåändring. En matematisk 
modell av en pumpstation har utformats för att kunna simulera de tre olika meto-
derna. En verklig pumpstation användes som referens vid modellering av pump-
stationens sump och pumpens prestanda. Vidare användes sju olika pumpstation-
ers dygnliga drifttider för att estimera olika inflöden som användes för energites-
terna.   

Resultatet från de energitesterna som gjorts visar att varvtalsreglering bidrar till 
lägre energiförbrukning och rekommenderas att användas i de processer där det är 
möjligt. Vid jämförelse av reglermetoderna visar Fuzzy-regulatorn att dess hänsyn 
tagen till nivåförändringen bidrar till mindre energiförbrukning vid merparten av 
testerna. Störst verkan och bäst resultat gavs då inflödet till stationen var lågt rela-
tiv pumpens kapacitet och då bottenarean på sumpen var mindre. Vid större inflö-
den och större bottenarea visade den inte lika bra egenskaper under alla tester jäm-
fört med P-regulatorn. 

Den slutsats som går att göra efter de energitesterna som gjorts är att Fuzzy-regula-
torn påvisar bäst egenskaper att kunna bidra till lägre energiförbrukning för en 
pumpstation. Fuzzy-regulatorns specifika energi var mellan 0,2–1,3% mindre un-
der merparten av testerna jämfört med P-regulatorn. Dock går det inte efter dessa 
tester att fastställa huruvida Fuzzy-regulatorn är ett bättre val av regulator vid im-
plementation för en specifik process och praktiska tillämpningar. De modeller och 
inflöden som använts vid testerna behöver kompletteras med mätdata från en spe-
cifik process för att kunna dra den slutsatsen.    

Under arbete har också två styrfunktioner utvecklats och där den ena var en detek-
teringsfunktion och den andra en rengöringsfunktion. Syftet med funktionerna var 
att de skulle bidra till reducering av förstoppade pumpar där detekteringsfunktion 
via mätningar av motorströmmen skall aktivera rengöringsfunktioner då en pump 
är på väg eller har förstoppats. Funktionera har inte kunnat testas i en verklig miljö 
och får ses som prototyper och förslag för vidare utveckling.  

Under arbetets gång har två nya frågeställningar dykt upp. Den mest väsentliga frå-
gan är vilka ekonomiska och energimässiga aspekter införandet av flödesmätare 
hade givit vid reglering av pumpar.   

Den andra frågeställning som hade varit intressant att undersöka är om datautbyte 
mellan pumpstationernas styrsystem skulle kunna bidra till effektivare pumpstat-
ioner. Då avloppsvattnet pumpas mellan stationerna skulle närliggande stationer 
kunna utväxla data om deras aktuella tillstånd och eventuella utflöden, vilket ex-
empelvis skulle kunna ge närliggande stationer information om framtida inflöden.      
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Bilagor 

Bilaga 1. 

Nedan presenteras ytterligare teori om pumpar och dess datablad. Ett datablad för 
en centrifugalpump från Flygt med samtliga prestanda kurvor och motorinformat-
ion ses nedan.  

Pumpens verkningsgrad 

Ett förhållande mellan pumpens flöde och verkningsgrad brukar också anges i da-
tabladet. Även här ges två olika kurvor där den första varianten visar pumpens 
verkningsgrad och den andra visar den totala verkningsgraden för hela systemet. I 
pumpdiagrammet brukar tillverkarna markera vid vilket H- och Q-värde som pum-
pen har högst verkningsgrad, denna punkt kallas B.E.P (Best Efficiency Point) och 
det är här pumpen är konstruerad för att arbeta [5]. Se databladet nedan.  

Kavitation och NPSH 

För att skapa ett flöde genom pumpen utsätts den pumpade vätskan för olika tryck-
skillnader. Dessa tryckskillnader kan resultera i det fysiska fenomenet kavitation. 
Om en vätskas statiska tryck sjunker under dess ångtryck för den rådande tempera-
turen kommer vätskan lokalt att börja “koka” och gasbubblor uppkommer i den flö-
dande vätskan. När trycket åter höjs i den flödande vätskan kommer gasbubblorna 
att implodera [5]. Detta fenomen är både skadligt för pumpen och påverkar dess 
prestanda negativt. 

För att undvika uppkomsten av kavitation måste det statiska trycket i pumpen 
överstiga vätskans ångbildningstryck där tryckskillnaden kallas NPSH (Net Positive 
Suction Head) och mäts i samma enhet som uppfordringshöjden (m eller m.v.p). 
Pumpens datablad innehåller vanligtvis en kurva som beskriver NPSHR (Requi-
red=nödvändig) vid olika flöden. I figuren nedan ses ett pumpdatablad med samt-
liga kurvor och motordata.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Pumpdatablad 
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Bilaga 2.  

Nedan presenteras IEC-klassade motorer och hur dess olika verkningsgrad. Ytterli-
gare presenteras hur motorn påverkas vid implementering av varvtalsreglering.  

IEC-klassade motorer 

År 2008 införde IEC (International Electrotechnical Commission) en ny standard 
för effektivklassificering av trefasiga asynkronmotorer [32]. Klasserna är IE1, IE2 
och IE3 där IE3 har högst verkningsgrad. Desto högre märkeffekt motorn har desto 
större krav på verkningsgraden. På motors märkplåt/datablad ges motorns verk-
ningsgrad vid maximal belastning. Nedan ses en figur som beskriver sambandet 
mellan hur hårt belastad motorn är och hur dess verkningsgrad påverkas vid lägre 
belastning. 

Figur 2A: Sambandet för hur olika motorers verkningsgrad påverkas av belastningsprocent [33].  

Från figuren går det att urskilja att motorns verkningsgrad hålls relativt konstant 
(mellan 90% och 100%) då belastningen är över 50% och motorn har högre effekt 
än 750 W.    

Motorns påverkan vid varvtalsändring  

Sambandet för hur en motors moment påverkas av den rådande spänningen och 
frekvensen ses nedan [17]. 

𝑇 = 𝑘 ∗ (
𝑈

𝑓
)

2

      

T=momentet [Nm] 
k=motor konstant 



 

U=inspänningen [V] 
f=frekvensen [Hz] 

Det finns två standardiserade sätt att styra utspänningen från frekvensomriktaren. 
Spänningen kan antingen vara proportionell mot frekvensen (U∼ f) eller så kan 
spänningen vara proportionell mot frekvensen i kvadrat, (U ∼ f²) [17].  
Om spänningen styrs proportionellt mot frekvens kommer momentet att förbli 
konstant hos motorn, se ekvation ovan. Om spänningen däremot är proportionell 
mot frekvensen i kvadrat blir momentet proportionellt mot frekvensens kvadrat. 
Nedan visas hur momentkurvan förändras med utspänningen, se figur 2B och 2C 

Figur 2B: Motorns moment då spänningen är proportionell mot frekvensen [17]. 

Figur 2C: Motorns moment då spänningen är proportionell mot frekvens i kvadrat [17]. 

En pumps belastning på motorn representeras som en kubisk last och även den är 
inritade i båda figurerna. Följer man arbetspunkten i figur 2B ses det att arbets-
punkten sjunker längre ned på momentkurvan relativt max momentet [19]. Detta 
innebär en ökning i eftersläpningen vilket direkt påverkar motorns verkningsgrad 
negativt.  

I figur 2C går det däremot urskilja att arbetspunkten relativt max momentet förblir 
konstant då utspänningen är proportionell mot frekvensen och därmed ändras var-
ken eftersläpningen eller verkningsgraden hos motorn något större [15].   
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Bilaga 3. 

En veckolång sammanställning av de dygnliga drifttiderna för samtliga pumpar i 
sju olika pumpstationer i Haninge Kommun. 

Tabell 3A: En sammanställning av de dyngiga drifttiderna för sju olika pumpstationer i Haninge.  

[hh:mm] 
Fors 

pumpst. 
103 

Öst 
Strandv. 

104 

Öst 
Starndv. 

204 

Kalv-
svik 
105 

Strömslund 
106 

Block-
stensv. 

107 

Plöjarv. 
108 

Vecko-
summa 

47:43 33:43 47:10 69:06 119:07 51:09 12:52 

Medel 06:49 04:49 06:44 09:52 17:01:00 07:18 01:50 

Min 06:18 03:33 05:42 09:22 14:53 07:00 01:44 

Max 07:07 05:28 08:57 10:26 17:59 07:39 02:01 

 

Tabell över de slutliga inflödena som användes som referens vid framtagning av 
tester. 

Tabell 3B: De inflöden som användes som referens vid framtagning av energitestesterna. Tre olika karaktäristiker går att 
urskilja, konstant flöde, vågformat flöde och pulsliknande flöde.  

Modell 
Nr: 

Bias 
[dm³/s] 

Amplitud 
[dm³/s] 

Period 
[min] 

Duty 
Cycle 
[%] 

Drifttid 
[h/dygn] 

1 20    9 

2 10    4 

3 20 10 10  10 

4 35 20 30  16 

5 3 7 15 50 3 

6 10 20 15 50 9 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4. 

Nedan ses en tabell över de 6 första inflödena som användes vid energiberäkningar. 

Tabell 4A: De 6 inflödena som användes vid energitesterna. Detta är samma flöden som presenterades i kapitel 3.  

In-
flöde:Nr 
 

Bias 
[dm³/s] 
 

Variation 
[dm³/s] 
 

Period 
[min] 
 

Duty 
Cycle [%] 
 

1 20 Konstant   

2 5 Konstant   

3 20 30 till 10 20  

4 45 55 till 35 30  

5 10 25 till 5 30  

6 10 40 till 10 30 50 

 

Nedan ses en tabell över de 7 resterande inflöden som användes vid testning av 
energiförbrukning. 

Tabell 4B: De 7 resterande inflödena som användes vid energitesterna. Dessa flöden presenterades inte i huvudrapporten.  

In-
flöde:Nr 

Bias 
[dm³/s] 

Variation 
[dm³/s] 

Period 
[min] 

Duty 
Cycle [%] 

7 60 Konstant   
8 30 Konstant   
9 10 Konstant   

10 35 55 till 15 30  
11 20 40 till 0 20  
12 10 30 till 10 15 50 

13 3 10 till 3 30 50 

 

Testresultat från samtliga tester 

Nedan ses resultatet från energisimuleringarna som gjordes med ovanstående 13 
inflöden. Inflödets nummer motsvara respektive inflöde i tabell 4A och 4B.  

Till vänster i tabellerna nedan har sumpen en bottenarea på 50 dm² och till höger 
en area på 100 dm². En negativ procentsats innebär att P-regulatorn hade ett 
mindre värde på den specifika energin än den jämförda reglermetoden. Resultaten 
som presenteras i tabellerna nedan skiljer sig lite jämfört med de resultat som pre-
senterades i kapitel 3, detta beror på att fler decimaler togs i hänsyn i tabellerna ne-
dan.    
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Tabell 4D: Inflöde 1, resultatet från testning med ett konstant inflöde på 20 dm²/s. 

Inflöde 1 Start/Stopp P-reg Fuzzy reg  Start/Stopp P-reg Fuzzy reg 

Energi [kWh] 6,864 2,587 2,587  6,864 2,581 2,595 

Volym [m³] 71,82 70,71 71,07  71,82 70,45 70,16 

Es [kWh/m³] 0,0956 0,0366 0,0364  0,0956 0,0366 0,0370 

Bräddar Nej Nej Nej  Nej Nej Nej 

Jämf. P.reg [%] -161  0,5065  -161  -0,9580 

 

Tabell 4E: Inflöde 2, resultatet från testning med ett konstant inflöde på 5 dm²/s. 

Inflöde 2 Start/Stopp P-reg Fuzzy reg 
 

Start/Stopp P-reg Fuzzy reg 

Energi [kWh] 1,582 0,646 0,643  1,582 0,65 0,647 

Volym [m³] 16,56 17,76 17,9  16,56 17,74 17,76 

Es [kWh/m³] 0,0955 0,0364 0,0359  0,0955 0,0366 0,0364 

Bräddar Nej Nej Nej  Nej Nej Nej 

Jämf. P.reg [%] -163  1,2429  -161  0,5736 

 

Tabell 4F: Inflöde 3, Resultatet från testning med ett vågformat inflöde med en bias på 20 dm²/s, en variation mellan 30–10 
dm²/s och en period på 20 min. 

Inflöde 3 Start/Stopp P-reg Fuzzy reg  Start/Stopp P-reg Fuzzy reg 

Energi [kWh] 6,824 2,609 2,609  6,829 2,622 2,631 

Volym [m³] 71,4 72,03 72,07  71,45 72,07 72,05 

Es [kWh/m³] 0,0956 0,0362 0,0362  0,0956 0,0364 0,0365 

Bräddar Nej Nej Nej  Nej Nej Nej 

Jämf. P.reg [%] -164  0,0555  -163  -0,3697 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 4G: Inflöde 4, resultatet från testning med ett vågformat inflöde med en bias på 45 dm²/s, en variation mellan 55–35 
dm²/s och en period på 30 min. Observera att Fuzzy regulatorn bräddar vid en bottenarea på 50 dm². 

Inflöde 4 Start/Stopp P-reg Fuzzy reg  Start/Stopp P-reg Fuzzy reg 

Energi [kWh] 15,378 11,966 11,904  15,211 11,799 11,744 

Volym [m³] 160,9 160,3 160,2  159,1 158,8 158,7 

Es [kWh/m³] 0,0956 0,0746 0,0743  0,0956 0,0743 0,0740 

Bräddar Nej Nej Ja  Nej Nej Nej 

Jämf. P.reg [%] -28  0,4581  -28  0,4051 

 

Tabell 4H: Inflöde 5, resultatet från testning med ett vågformat inflöde med en bias på 10 dm²/s, en variation mellan 25–5 
dm²/s och en period på 30 min. 

Inflöde 5 Start/Stopp P-reg Fuzzy reg d Start/Stopp P-reg Fuzzy reg 

Energi [kWh] 1,582 0,65 0,647  4,266 1,617 1,609 

Volym [m³] 16,56 17,74 17,76  44,63 44,27 44,16 

Es [kWh/m³] 0,0955 0,0366 0,0364  0,0956 0,0365 0,0364 

Bräddar Nej Nej Nej  Nej Nej Nej 

Jämf. P.reg [%] -161  0,5736  -162  0,2475 

 

Tabell 4I: Inflöde 6, resultatet från testning med ett pulsliknandeinflöde med en bias på 10 dm²/s, en variation på 40-10 
dm²/s, en perioden på 30 min och en duty cycle på 50%. 

Inflöde 6 Start/Stopp P-reg Fuzzy reg  Start/Stopp P-reg Fuzzy reg 

Energi [kWh] 8,474 4,504 4,49  8,322 4,422 4,414 

Volym [m³] 88,67 89,13 89,13  87,07 87,8 87,78 

Es [kWh/m³] 0,0956 0,0505 0,0504  0,0956 0,0504 0,0503 

Bräddar Nej Nej Nej  Nej Nej Nej 

Jämf. P.reg [%] -89  0,3118  -89  0,1584 

 

Tabell 4J: Inflöde 7, resultatet från testning med ett konstant inflöde på 60 dm²/s. 

Inflöde 7 Start/Stopp P-reg Fuzzy reg  Start/Stopp P-reg Fuzzy reg 

Energi [kWh] 18,177 18,493 18,477  18,05 18,307 18,267 

Volym [m³] 190,2 189,9 189,9  188,9 188,4 188,2 

Es [kWh/m³] 0,0956 0,0974 0,0973  0,0956 0,0972 0,0971 

Bräddar Ja Ja Ja  Ja Ja Ja 

Jämf. P.reg [%] 1,8638  0,0865  1,6648  0,1125 
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Tabell 4K: Inflöde 8, resultatet från testning med ett konstant inflöde på 30 dm²/s. 

Inflöde 8 Start/Stopp P-reg Fuzzy reg  Start/Stopp P-reg Fuzzy reg 

Energi [kWh] 10,191 3,869 3,874  10,169 3,833 3,837 

Volym [m³] 106,6 107,8 107,8  106,4 106,4 106,4 

Es [kWh/m³] 0,0956 0,0359 0,0359  0,0956 0,0360 0,0361 

Bräddar Nej Nej Nej  Nej Nej Nej 

Jämf. P.reg [%] -166  -0,1292  -165  -0,1044 

 

Tabell 4L: Inflöde 9, resultatet från testning med ett konstant inflöde på 10 dm²/s. 

Inflöde 9 Start/Stopp P-reg Fuzzy reg  Start/Stopp P-reg Fuzzy reg 

Energi [kWh] 3,354 1,27 1,266  3,178 1,274 1,276 

Volym [m³] 35,1 34,79 34,9  33,25 34,71 34,71 

Es [kWh/m³] 0,0956 0,0365 0,0363  0,0956 0,0367 0,0368 

Bräddar Nej Nej Nej  Nej Nej Nej 

Jämf. P.reg [%] -162  0,6292  -160  -0,1570 

 

Tabell 4M: Inflöde 10, resultatet från testning med ett vågformat inflöde med en bias på 35 dm²/s, en variation mellan 55–15 
dm²/s och en period på 30 min. 

Inflöde 10 Start/Stopp P-reg Fuzzy reg  Start/Stopp P-reg Fuzzy reg 

Energi [kWh] 12,003 8,392 8,37  11,923 8,357 8,306 

Volym [m³] 125,6 125,4 125,4  124,8 123 123 

Es [kWh/m³] 0,0956 0,0669 0,0667  0,0955 0,0679 0,0675 

Bräddar Nej Nej Nej  Nej Nej Nej 

Jämf. P.reg [%] -43  0,2628  -41  0,6103 

 

 

Tabell 4N: Inflöde 11, resultatet från testning med ett vågformat inflöde med en bias på 20 dm²/s, en variation mellan 40–0 
dm²/s och en period på 20 min. 

Inflöde 11 Start/Stopp P-reg Fuzzy reg  Start/Stopp P-reg Fuzzy reg 

Energi [kWh] 6,869 2,914 2,917  6,871 3,067 3,085 

Volym [m³] 71,87 73,1 73,11  71,89 72,41 72,4 

Es [kWh/m³] 0,0956 0,0399 0,0399  0,0956 0,0424 0,0426 

Bräddar Nej Nej Nej  Nej Nej Nej 

Jämf. P.reg [%] -140  -0,0893  -126  -0,6008 



 

 

Tabell 4O: Inflöde 12, resultatet från testning med ett pulsliknandeinflöde med en bias på 10 dm²/s, en variation på 30–10 
dm²/s, en period på 15 min och en duty cycle på 50%. 

Inflöde 12 Start/Stopp P-reg 
Fuzzy 

reg 
 Start/Stopp P-reg Fuzzy reg 

Energi [kWh] 6,809 2,587 2,574  6,652 2,592 2,596 

Volym [m³] 71,24 71,1 70,94  69,6 71,2 71,2 

Es [kWh/m³] 0,0956 0,0364 0,0363  0,0956 0,0364 0,0365 

Bräddar Nej Nej Nej  Nej Nej Nej 

Jämf. P.reg [%] -163  0,2789  -163  -0,1541 

 

Tabell 4P: Inflöde 13, resultatet från testning med ett pulsliknandeinflöde med en bias på 3 dm²/s, en variation på 10-3 dm²/s, 
en perioden på 30 min och en duty cycle på 50%. 

Inflöde 13 Start/Stopp P-reg Fuzzy reg  Start/Stopp P-reg Fuzzy reg 

Energi [kWh] 2,205 0,82 0,815  2,02 0,768 0,768 

Volym [m³] 23,07 22,47 22,49  21,14 20,91 20,91 

Es [kWh/m³] 0,0956 0,0365 0,0362  0,0956 0,0367 0,0367 

Bräddar Nej Nej Nej  Nej Nej Nej 

Jämf. P.reg [%] -162  0,7031  -160  0,0000 
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Bilaga 5.  

Nedan presenteras de approximationer och antaganden som gjorde vid modelle-
ring och dimensionering av varvtalsregulatorerna.   

Approximationer och antagande vid varvtalsreglering  

Då en varvtalsregulator skulle implementeras i modellen måste pumpens kapacitet 
tas i hänsyn. Vid reglering av pumpens varvtal måste en gräns för pumpens maxi-
mala och minimala varvtal bestämmas. Motorns nominella varvtal antogs vara den 
maximala gränsen för pumpen, alltså 1460 rpm. Då minimala gränsen skulle be-
stämmas måste pumpens och systemets uppfordringshöjd tas i hänsyn. Nedan pre-
senteras en tabell över pumpens arbetspunkter vid olika varvtal, se tabell 5A. 

Tabell 5A: Pumpens arbetspunkter vid fyra olika frekvens på matningsspänningen. 

Hz Varvtal 
 [rpm] 

Q [l/s] H [m] Paxel 
[kW] 

50 1460 53,20 23,80 16,20 

45 1300 47,37 18,87 11,44 

38 1100 40,08 13,51 6,93 

30 870 31,7 8,45 3,43 

De värden som presenteras i tabell 5A har beräknats med hjälp av affinitetslagarna, 
(ekvation 2.9 – 2.11) och antogs vara pumpens arbetspunkt vid respektive varvtal.  

Vid hänsyn tagen till uppfordringshöjden finns det alltid ett statiskt mottryck i en 
pumpstation eftersom insuget på pumpen är placerat i botten av sumpen och utflö-
desröret går vertikalt genom sumpen och ut från stationen. Den statiska belast-
ningen påverkas även av hur utflödesröret är draget utanför stationen. Den slutliga 
statiska belastningen blir nivåskillnaden mellan insuget på pumpen och utloppet 
för utflödesröret.     

För att analysen skulle bli enklare antogs sumpens höjd utgöra den totala statiska 
belastningen vilket resulterar i 5,3 meter.  Slutligen valdes det minimala varvtalet 
till 60% av det nominella varvtalet då det ger pumpen en uppfordringshöjd på 8,45 
meter vilket är högre än det statiska mottrycket, se tabell 5A.  

Jämfört med ett verkligt pumpsystem är dessa approximationer inte helt korrekta 
då den statiska belastningen är större än sumpens höjd. Ytterligare blev rörsyste-
mets friktionskonstant (se ekvation 2.8) minimal vid dessa antaganden. Utflödes-
hastigheten på avloppsvattnet togs inte heller i hänsyn vid varvtalsreglering. Vid 



 

sänkt utflödeshastighet ökar risken för att utflödesröret förstoppas vilket kan resul-
tera i ytterligare motstånd i systemet [4].    

Vidare valdes start- och stoppsignalerna till 30 respektive noll dm för samtliga mo-
deller. För de varvtalsreglerade modellerna eftersträvades även att sätta en gemen-
sam gräns för när pumpen skall köras på nominellt varvtal. Om dessa tre paramet-
rar inte hade varit lika hade resultatet påverkats av dessa inställda gränser. I en 
verklig process är dessa parametrar väsentliga för att upprätthålla en bra styr-
ning/reglering. Då ingen verklig process har beaktats i detta arbete valdes bara 
dessa gränser och ingen vidare analys om vilka gränser som ger bäst reglering har 
gjorts. 
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Bilaga 6. 

I Huddinge Eltekniks styrsystem finns det ett antal funktioner och larm som möj-
liggör en säker automatisk drift och övervakning av pumparna. Nedan presenteras 
en enklare beskrivning av de mest relevanta funktionerna och larmen som finns i 
nuvarande styrprogram.  

Nuvarande larm och styrfunktioner  

Funktioner: 

• Starta eller stoppa pumpen: Då vattennivån når den förinställda start- 
eller stoppnivån startas respektive stoppas en pump. Olika start- och stopp-
nivåer kan ställas in för de olika pumparna i stationen.  

• Alternering: För att pumparna skall köras lika mycket alterneras starterna 
av pumparna. Kördes ena pumpen senaste gången så startas den andra 
pumpen nästa gång.  

• Sörpling: Då sörplingsfunktionen aktiveras körs pumpen under inställd 
stoppnivå. Detta för att suga ur sumpen ordentligt.  

• Renspolning utgående ledning: Vid renspolning blockeras pumparna 
(även om nivån överskrider startnivån) till nivån uppkommit till maximal 
nivå. Då startar samtliga pumpar i stationen och kör ned nivån till stopp-
nivå. Syftet med denna funktion är att spola rent utgående rörledningar.  

Alarm: 

• Hög respektive låg nivå i sumpen: Om nivån i sumpen över- eller un-
derskrider förinställd gräns.  

• Hög/Låg ström till pumpen: Om pumpen är i drift och strömmen un-
der- eller överstiger inställt värde under ett antal sekunder.  

• Nöddrift: Ges då nivåvippan för nöddrift påverkas.  
• Bräddning (Orenat vatten släpps ut i naturen): Larmet utlöses då 

bräddning sker i stationen.  
• Utlöst manöversäkring i styrskåpet: Ges då en säkring i styrskåpet ut-

lösts.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 7.  

Datablad för en motorskyddsbrytare enligt IEC 60947-4-1 standarden. Observera 
att x-axeln är i ggr inställda strömmen (nominella strömmen).  
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Bilaga 8. 

 Källkod för detekteringsfunktionen.  

 

 



 

 

 Rengöringsfunktionens källkod.  
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