
FALLSTUDIE

Tack vare Sulzers program för energi-
optimering har vi idag minskat våra energi- 
och underhållskostnader betydligt.
Ingemar Örjes på Stora Enso Kvarnsveden
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Denna fallstudie är en allmän presentation och ger inte någon garanti av något slag. För information om vilka garantier som ingår gällande våra produkter, vänligen kontakta oss. Anvisningar 
kring användning av produkterna och dess säkerhet bifogas separat i samband med leverans. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta dokument utan föregående meddelande.

Kontakt
Sulzer Pumps Sweden AB
Tel. 010-130 15 00
info.sweden@sulzer.com

Sulzer gör skillnad
Sulzers kunnande och 
konkurrenskraft bygger på ett 
nära samarbete med världens 
ledande tillverkare inom pappers- 
och massaindustrin och övriga 
industrier, maskinleverantörer 
och teknikföretag. Med Sulzer får 
du tillgång till världens bredaste 
program av pumpar, omrörare, 
mixers, luftningsutrustning samt 
ett brett program av avancerade 
servicetjänster och full support 
från Sulzers lokala servicecentra.

Inom pappers- och massaindustrin står energi för en allt större del av den totala 
kostnaden. På stora Enso Kvarnsveden kände man att något måste göras då man 
insåg att en stor del av pumparna var dimensionerade efter andra förhållanden än 
vad som egentligen råder idag.

Stora Enso Kvarnsveden startade tillsammans med Sulzer ett samarbete för ökad 
tillgänglighet och sänkta kostnader för pumpar och omrörare. Resultatet blev att 
pumparnas kapacitet justerades och avsevärda besparingar gjordes på både 
energi- och underhållskostnader. Cirka 184 000 kWh/år blev besparingen på en 
position. Återbetalningstiden var mindre än ett år.

Kundens kommentar: ”Vi kunde dessutom internt använda Sulzers rapporter, 
vilka inkluderade föreslagna åtgärder, optimeringstabeller, kurvor på pumpens 
prestanda och data om pumpen. Detta distribuerades till underhållspersonalen 
vilket besparade oss tid och kraft”.

Sulzers program för energioptimering hjälpte oss 
att spara 184 000 kWh/år på en position
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Tillämpligt inom
Pappers- och massaindustri, allmän industri, 
kommunal och industriell vatten- och 
avloppshantering

Applicable products
Allt inom Sulzers unikt breda produktprogram
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