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TOTALKOSTNADEN 
FÖR ÄGANDE
Varför våra kulventiler skiljer sig från mängden

Den verkliga kostnaden för en ventil består inte bara av 
inköpspriset, utan även av de kostnader som uppstår under 
ventilens hela livscykel. Kostnader på grund av tryckfall, fel, 
igensättningar och läckor som till slut leder till produktions-
stopp blir många gånger avsevärt högre än ventilens ur-
sprungliga inköpspris.

En ventils inköpspris ska inte bestämmas  
utan att beakta alla relevanta kostnader under 
produktens livscykel.

KLINGER Fluid Controls kulventiler garanterar en perfekt kom-
bination av teknisk prestanda och ekonomiska fördelar. Såväl 
initialkostnaden som servicekostnaderna samt alla explicita 
och dolda kostnader som uppstår under ventilens hela drifttid 

måste tas med i beräkningen. Det är så anläggningarnas äga-
re borde uppskatta det långsiktiga värdet av en ventil.

Livscykelfaserna bestäms av följande variabler:

LIVSCYKELKOSTNAD

 » Initialkostnad (inköpspris)
 » Kostnad för installation och driftsättning  
(svetsning av rör, kran, lyftanordningar m.m.) 

 » Driftskostnader (tryckförluster)
 » Underhålls- och reparationskostnader
 » Kostnader för driftavbrott (produktionsförlust)
 » Kostnader för avveckling/bortskaffande
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En strategi för att maximera avkastningen på investeringen 
i de materiella tillgångar som förvaltas beskrivs nedan. Den 
beaktar alla kända och uppskattade kostnader, inklusive 
initiala och återkommande inköp, förnyelse eller byte samt 
kostnaderna i slutet av nyttjandeperioden. Dessutom har 
den formats för att stödja beslut om förvaltningen av tillgån-
gar för motsvarande livscykelfaser.

➀ Ink = Initialkostnad + Instk = Installationskostnader

➁ Startkostnader + Dk (Driftskostnader (Dk) är de kostna-
der som uppstår vid driften av anläggningen (mer specifikt 
energikostnader i samband med tryckförlust).

➂ Planerade driftskostnader + Uk + Dak

Uk = Underhållskostnaderna för KLINGER Fluid Controls 
kulventiler är mycket låga eftersom följande kan und-
vikas: Regelbunden användning och kontroll av ventilerna. 
Demontering av ventilen för byte av tätningselementet. 
Installation av en reparerad eller ny ventil på linjen.

Dak = Kostnaderna för driftavbrott kan bli mycket höga. 
Tömning av röret, reparation av ventilen och ny påfyllning 
och testning av nätavsnittet kan orsaka 20–30 procents ext-
ra kostnader utöver den kostnad som driftavbrottet orsakar.

➃ Den totala driftskostnaden + Avvk (avvecklingskostnad, 
alltså den kostnad som uppstår när företaget ska åter-
ställa förändringarna som gjorts på landskapet när en fast 
tillgång har nått slutet av sin livslängd).

KLINGER Fluid Controls definition av totalkostnaden för ägarskap

Ink =  
Initial- 

kostnad

Instk =  
Installations- 

kostnad

Dk =  
Drifts- 

kostnad

Uk =  
Underhålls- 

kostnad

Dak =  
Kostnader  

för driftavbrott

Avvk =  
Avvecklings- 
kostnader

Ventilens effektivitet och pålitlighet

LCK = Livscykelkostnader

Total driftskostnad

Planerad driftskostnad

Startkostnader
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