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Abstract
In this work an assessment of the compressed air system in the facilities of Vattenfall
Heat Uppsala has been conducted. The facilities constitutes, among others, a combined
heat and power plant, and two waste incineration plants. The compressed air is supplied
primarily by seven rotary screw compressors and yearly electric energy consumption in
these has been determined. Furthermore, the usage of compressed air has been mapped
with the purpose of showing where the greatest energy savings potential could be found.
Several suggestions how to reduce the usage of compressed air are presented, resulting in
reduced energy usage and CO2-emissions.
The results show that total energy usage in the compressors, during a standard production
year, amounts to 5.83 GWh. The proposed process changes, if all of them are
implemented, will save around 1 GWh/year. The reduced energy usage results in a
financial gain of roughly 600 kSEK/year and about 400 tonnes of
CO2-emissions can be avoided.

Sammanfattning
Vattenfall Värme Uppsala producerar fjärrvärme, fjärrkyla, processånga och el i sina
anläggningar i Boländerna. Tryckluft används i alla anläggningar i olika processer och i
detta examensarbete har en kartläggning av tryckluftsystemet genomförts. Vattenfall
Värme Uppsala har sedan införandet av ett energiledningssystem blivit mer intresserade
av att reducera energianvändningen i tryckluftsystemet. Syftet med arbetet har varit att
dels kartlägga hur mycket energi som går åt till framställning av tryckluft under ett
normalår samt att arbeta fram effektiviseringsförslag för att minska användningen av
tryckluft och därmed spara energi, pengar samt reducera CO2-utsläpp.
Basproduktionen över året står två avfallseldade anläggningar för, bestående av totalt fyra
pannor. Under årets kallare månader tas två torveldade pannor i drift för att täcka det
ökade värmebehovet i fjärrvärmenätet. En av pannorna hör till ett kraftvärmeverk där
även el produceras. Den andra torveldade pannan producerar endast värme.
Tryckluften som används i anläggningarna produceras i en kompressorcentral som är
utrustad med fem stycken skruvkompressorer på 250 kW. Vidare finns ytterliga tre
skruvkompressorer installerade i en anläggning kallad MDI (Moist Dust Injection), varav
två används regelbundet.
I alla förbränningsprocesser genereras flygaska som separeras ur rökgaserna med hjälp av
först elfilter och därefter slangfilter. När slangfiltren blir igensatta av aska används
tryckluft för att rensa slangarna. Under både el- och slangfilter står pneumatiska
stoftsändare som transporterar askan via transportrör till silos med hjälp av tryckluft.
Utöver dessa processer används tryckluft även på flera ställen för att renhålla
kameralinser i dammiga miljöer. En stor förbrukare av tryckluft är den så kallade
atomiseringsprocessen som sker i MDI-anläggningen. Denna är ansluten till
kraftvärmeverkets slangfilter och har som syfte att rena rökgaserna från svavel. Detta
åstadkoms genom att man blåser in en blandning av kalk och aska tillsammans med
vatten i rökgaserna. För att reningsprocessen ska fungera optimalt används tryckluft för
att fördela vattnet till en fin dimma.
Kartläggningen visar att det under ett normalår åtgår 5,83 GWh elenergi för framställning
av tryckluft, varav 4,76 GWh används i kompressorcentralen. Resterande elenergi
används av de två kompressorerna i MDI-anläggningen.
Den enskilt största användaren av tryckluft är atomiseringsprocessen i MDI, som kräver
en egen kompressor. Utöver atomiseringen finns i MDI även 6 st stoftsändare som är hårt
belastade. Kraftvärmeverket och MDI är de anläggningar som tillsammans har det största
behovet av tryckluft över året, även fast anläggningarna endast är i drift under
vintermånaderna. Efter kraftvärmeverket och MDI är gamla avfallsanläggningen den
största förbrukaren av tryckluft. Läckage utgör en betydande förlust då cirka 13 % av all
producerad tryckluft går förlorad.

Vad gäller åtgärder för att minska tryckluftanvändning har ett flertal
effektiviseringsförslag presenterats. Dessa innefattar bland annat en trycksänkning i
tryckluftsystemet, nya munstycken som reducerar tryckluftbehovet i MDI-anläggningen,
sänkt tryck i MDI-anläggningen och ett nytt styrsystem i kompressorcentralen. Vidare
föreslås att man ska ersätta tryckluft med fläktar för att hålla kameralinser rena.
Totalt uppgår potentialen i de presenterade förslagen till strax över 1 GWh/år i reducerad
användning av elenergi i kompressorerna. Detta motsvarar cirka 600 kkr per år vid ett
elpris på 0,6 kr/kWh. Vidare innebär det reducerade koldioxidutsläpp med cirka 400 ton
om året om en europeisk elmix antas.

Executive summary
An assessment of the compressed air system at Vattenfall Heat Uppsala shows that, in a
standard production year, 5.83 GWh of electric energy is used by the compressors and the
drying equipment.
Several measures to reduce compressed air usage have been suggested and by
implementing all of them around 1 GWh of electric energy can be saved yearly. The
reduced energy usage will result in a yearly financial gain of roughly 600 kSEK.
Furthermore, yearly CO2-emissions can be reduced by 400 tonnes.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Över 90 % av Uppsalas tätort värms idag med fjärrvärme som produceras vid Vattenfalls
fjärr- och kraftvärmeverk i Boländerna. Den årliga värmeleveransen uppgår till cirka
1 600 GWh och utöver fjärrvärme produceras även 270 GWh el, 35 GWh fjärrkyla och
90 GWh processånga. Månatlig värmeproduktion ett normalår visas i figur 1. Vattenfall
Värme Uppsala har som första energibolag i Sverige infört ett energiledningssystem i
enlighet med ISO 50001 och har granskat sin verksamhet i syfte att identifiera områden
där potential för energibesparingar finns. Tryckluft används idag i alla
produktionsanläggningar för diverse ändamål. Framställning av tryckluft med
kompressorer är en både ineffektiv och energikrävande process. Inom industrin i Sverige
åtgår 3 % av all elenergi till tryckluftproduktion (Energimyndigheten, 2006). År 2011
använde Vattenfall Värme Uppsala 6,7 GWh el för att producera tryckluft vilket
motsvarar cirka 6 % av verksamhetens interna elanvändning. Potential för betydande
besparingar i tryckluftssystemet har uppmärksammats hos personalen och därför
initierades detta examensarbete.

Figur 1. Månatlig värmeproduktion i Uppsala ett normalår (Vattenfall Värme Uppsala, 2013).

1.2 Syfte
Syftet med examensarbetet är att kartlägga tryckluftsystemet vid Vattenfall Värme
Uppsalas produktionsanläggningar på Bolandsgatan 13, Uppsala. Åtgärdsförslag som
syftar till att minska användningen av tryckluft ska tas fram. Förslagen ska utvärderas vad
gäller energibesparing, ekonomi besparing och miljönytta.

1.3 Metod
För att få en bild över hur tryckluftsystemet är uppbyggt och dimensionerat har
ritningarna studerats. Genom att besöka anläggningarna och följa tryckluftsledningar
1

enligt ritningarna har komponenter och processer som utnyttjar tryckluft kunnat
identifieras. Kartläggningen har även baserats på information insamlad via intervju med
personal på Vattenfall Värme Uppsala samt information från externa företag. Teknisk
information om komponenter och processer har hämtats i underhållssystemet IFS
(Industrial and Financial Systems) eller i tillverkarnas dokumentation.
Ett antal tryck- och flödesgivare finns installerade i tryckluftnätet och data från dessa har
samlats in via processdatabasen, PDB. Insamlad data över producerad mängd tryckluft i
kompressorcentralen har använts för att uppskatta luftförbrukningen i de enskilda
anläggningarna. Detta genom att undersöka tryckluftflödet under olika perioder av året då
olika anläggningar varit i drift. Vidare har en mobil flödesmätare använts för att göra
kompletterande mätningar på vissa utvalda platser eftersom en del befintliga givare
antingen varit trasiga eller urkopplade. För att använda den mobila mätenheten har ett
antal anborrningar i tryckluftnätet gjorts. Vid varje anborrning monterades en kulventil
genom vilken flödesmätaren kunde föras in. Metoden fungerar på trycksatta system vilket
möjliggör montering av mätpunkter även under driftsäsong. Mätningarna med den mobila
flödesgivaren pågick i minst 15 timmar vid varje mätpunkt. Utöver de data som insamlats
på plats har även data från en extern analys utförd av Atlas Copco använts. Se bilaga 1
för en genomgående beskrivning av den externa analysen. Flödesberäkningar för vissa
pneumatiska komponenter har genomförts för att uppskatta deras årliga
tryckluftanvändning. I alla sådana beräkningar har det antagits att tryckluften håller en
temperatur på 293 K.
Åtgärdsförslag har tagits fram med syfte att minska användningen av tryckluft.
Eventuella investeringar har utvärderats med pay-off-metoden. För att avgöra hur mycket
energi som krävs för att komprimera de luftvolymer som används i olika processer har
två effektivitetsfaktorer för kompressorerna tagits fram – en för vinterdrift och en för
sommardrift. Energiförbrukningen mättes av Atlas Copco med tångamperemetrar
monterade på kompressorernas trefasanslutningar och producerad mängd luft erhölls med
flödesgivare. Energimyndigheten anger 0,11 kWh/Nm3 som ett riktvärde på framställd
tryckluft, inklusive torkning av luften (Energimyndigheten, 2006). För att utvärdera
miljönyttan vid minskad användning av elektrisk energi används europeisk elmix där
CO2-utsläppen uppgår till 400 g CO2/kWh (Svensk fjärrvärme, 2012).
I rapporten anges alla slutgiltiga flöden och volymer i normaltillståndet 1 atm, 0°C. För
normalkubikmeter används beteckningen Nm3 och för enkelhetens skull används
normalliter, Nl, istället för Ndm3.
Det elpris som används i kalkylerna är 0,6 kr/kWh vilket är den genomsnittliga kostnad
Vattenfall Värme Uppsala har för sin internanvändning.
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1.4 Avgränsningar
Eftersom det finns planer på att bygga ett nytt kraftvärmeverk i Uppsala har de
anläggningar som innan år 2020 tas ur drift inte kartlagts i detalj. I dessa anläggningar
gjordes en översiktlig granskning med fokus på att finna eventuella stora förbrukare och
hitta lösningar med korta återbetalningstider. En del potentiella åtgärder har inte
undersökts på grund av tidsbrist. Vidare har en fullständig läckagesökning av
tryckluftssystemet inte varit aktuell eftersom det inte funnits utrymme i examensarbetets
omfång för detta.
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2 Pneumatiska system
2.1 Introduktion till pneumatik
Pneumatik är ett teknikområde i vilket man använder trycksatt gas för att utföra
mekaniskt arbete. I pneumatiska system används vanligtvis luft som arbetsmedium och
för att komprimera arbetsmediet används kompressorer. Det pneumatiska systemet utgörs
normalt av en kompressorcentral med tillhörande torkutrustning, tryckluftskärl,
rörledningar och pneumatisk armatur. Tryck anges antingen som övertryck och betecknas
då bar(e) eller som absoluttryck och betecknas då bar(a).
Vanligtvis komprimeras luften till 6-7 bar(e) inom industrin (Fryklund, 2010) och för att
fördela luften till förbrukare används rörledningar i olika dimensioner. För att
få god luftförsörjning och minimera tryckfall byggs ett stamnät ofta enligt
ringledningsprincipen. Genom att tillämpa ringledningsprincipen ges luften två vägar till
varje förbrukningsområde. Från kompressorcentralen matas stamnätet med tryckluft.
Därefter leds tryckluften från det i anläggningen ringutformade stamnätet via
distributionsledningar till förbrukningsområden. Slutligen ansluts de pneumatiska
komponenterna via serviceledningar (Atlas Copco, 2010).
Användningsområden för tryckluft är många och innefattar bland annat drift av
handverktyg, manövrering av cylindrar och ställdon för linjära och roterande rörelser,
renblåsning, kylning, stofttransport i rörledningar, atomisering av vätska i
spraymunstycken etcetera. (da Cunha, 2007).

2.2 Kompressorer
2.2.1 Kompressionsprinciper
Det
finns
två
grundläggande
principer
för
deplacementkompression och dynamisk kompression.

kompression

av

gaser:

Kompressorer som arbetar enligt deplacementprincipen har en eller flera
kompressionskammare i vilka luft sugs in. Kompressionen sker när det utrymme i vilket
luften inneslutits i minskar sin volym. Volymminskningen åstadkoms med rörliga
komponenter i kompressorn. Det finns flera typer av deplacementkompressorer och de
rörliga delarna består av antingen kolvar, membran eller skruvar. Denna typ av
kompressorer arbetar med konstant flöde och variabelt tryck och är generellt designade
för högtrycksapplikationer (Atlas Copco, 2010).
I en dynamisk kompressor leds luften längs ett snabbt roterande skovelhjul varvid
strömningshastigheten ökar. Därefter får luften expandera i en diffusor där den kinetiska
energin omvandlas till statiskt tryck. Huvudsakligen utformas dynamiska kompressorer i
axial- eller centrifugalutförande. De dynamiska kompressorerna arbetar med konstant
tryck och variabelt flöde och används primärt i processer med behov av stora
volymflöden (Atlas Copco, 2010).
4

Tillverkare anger kapaciteten för en kompressor i ”Free Air Delivery” (FAD) med
enheten l/s som normaliseras till 20°C och 1 bar(a) vid kompressorns luftintag (Atlas
Copco, 2010).

2.2.2 Skruvkompressorer
En ofta förekommande kompressorvariant som arbetar enligt deplacementprincipen är
skruvkompressorn (se figur 2). Kompressorn är utrustad med två rotorer varav en har
konvex skruvgänga och den andra har konkav profil. Gasen tas in i ena änden och
transporteras i utrymmet mellan gängorna. Kompressionen sker då volymen mellan
skruvarna minskar i gasen flödesriktning. För tryckförhållanden upp till 1:4 är
kompressorn normalt utrustad med ett kompressorsteg. Vid högre tryckförhållanden
används två eller fler steg. Olja används ofta som smörjmedel mellan skruvrotorerna
vilket ger en viss oljehalt i utgående tryckluft. Det förekommer dock oljefria
skruvkompressorer där rotorerna är osmorda. Rotorerna drivs då av utomstående
kuggdrev vilket medför att rotorerna ej vidrör varandra. En skruvkompressor arbetar
normalt med fast varvtal och kräver då sin elmotors installerade märkeffekt vid drift.

Figur 2. Kompressorsteg i skruvkompressor (Atlas Copco, 1998).

2.2.3 Blåsmaskiner
Vid behov av stor flödeskapacitet och lågt tryck används med fördel blåsmaskiner.
Vanligtvis är maskinen utrustad med två rotorer försedda med kuggar (se figur 3).
Rotorerna vidrör ej varandra och drivs via ett externt kuggdrev. Kompressionen av
arbetsmediet sker externt när luften pressas ut genom utloppet och är således inte enligt
definition en deplacementkompressor. Effekten som krävs av elmotorn avgörs av det
tryck som byggs upp i rörsystemet som maskinen är ansluten till. Utgående tryck
understiger 1 bar(e) per kompressionssteg och ofta förekommer endast ett steg (Alvarez,
2006). Nytt på marknaden är skruvblåsmaskiner som efterliknar skruvkompressorer.
Dessa är mer effektiva än traditionella blåsmaskiner men dyrare att tillverka.
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Figur 3. Lobblåsmaskin med två kuggar per rotor (Atlas Copco, 2010).

2.2.4 Termodynamisk beskrivning
I teorin kan ett kompressionsförlopp beskrivas som en isoterm process om förloppet sker
tillräckligt långsamt för att hålla temperaturen konstant. Kompressionen kan teoretiskt
också beskrivas som en isentropisk process vilket förutsätter ett reversibelt förlopp, det
vill säga förlustfritt. I praktiken är dock alla kompressionsförlopp polytroper. För att
minska den effekt som åtgår till kompressionen kan kompressorer konstrueras på så vis
att förloppet efterliknar de teoretiska processerna. En isoterm kompression av
atmosfärsluft till 7 bar(e) kräver cirka 30 % mindre effekt än en isentrop vid samma
tryckförhållande (se figur 4). Minsta tekniska kompressionsarbete behövs då
kompressionen uppdelas i flera kompressorsteg med lika stort tryckförhållande över varje
steg (Alvarez, 2006). Det optimala tryckförhållandet framgår av följande
√

⁄

(1)

där z är antalet kompressionssteg, pz+1 är trycket efter det sista steget och p1 är trycket
före första steget (båda angivna som absoluttryck).
Av ekonomiska skäl används inte fler än 2 kompressionssteg i kompressorer som
levererar upp till 10 bar(e). Genom att kyla arbetsmediet efter det första steget till
begynnelsetemperaturen närmar sig det totala förloppet en isoterm process. Dock är varje
enskilt kompressionssteg fortfarande en polytrop.

Figur 4. Genom flerstegskompression kan processen efterliknas en isoterm kompression
(Atlas Copco, 1998).
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Den effekt som en kompressor kräver under drift beräknas som
̇

(2)

där ṁ är arbetsmediets massflöde, ηmek är kompressorns mekaniska verkningsgrad och wt
är det tekniska arbete som krävs för kompressionen i en polytrop process. Det specifika
tekniska arbetet ges av
[

( )

]

(3)

där n är den polytropiska exponenten, R är den specifika gaskonstanten för arbetsmediet,
T1 är ingående temperatur och φ = p2/p1 är tryckförhållandet. Eftersom den polytropiska
exponenten är anpassad efter den verkliga processen är den svår att uppskatta. Ofta
förenklar man praktiska beräkningar och anser att n = ϰ, det vill säga den isentropiska
exponenten. Isentropiska exponenten för luft är ϰluft = 1,4 (Alvarez, 2006).
Det framgår av ekvation (3) att ett lägre utgående tryck p2 ger ett lägre tekniskt arbete
eftersom ett större negativt värde innebär ett större arbete. Genom att sänka utgående
tryck i en kompressionsprocess behöver mindre energi tillföras processen. Hur mycket
energi som kan sparas avgörs av hur mycket lägre effekt kompressorn kräver för
kompressionsarbetet, enligt ekvation (2). Om massflödet och den mekaniska
vekningsgraden är konstant är det endast skillnaden i tekniskt arbete som är av betydelse.
Enligt ekvation (3) är det tekniska arbetet i en flerstegskompressor lika stort för varje steg
om följande villkor är uppfyllda:



Arbetsmediet mellankyls till begynnelsetemperaturen, det vill säga ingående
temperatur T1 är samma för varje steg
Tryckförhållandet φ är konstant över varje kompressionssteg

Det tekniska arbetet för en kompressor med två kompressionssteg där villkoren uppfylls
kan då skrivas som
(4)
där wt12 och wt23 är det tekniska arbete som krävs mellan steg 1 och 2 respektive steg 2
och 3. Förhållandet mellan den effekt som krävs i en kompressor för två olika utgående
trycknivåer vid kompression av luft i två steg ges då av följande
( )

( )

(

)

( )

( )

(

)

(5)

där P1 och P2 är de effekter som krävs för att höja ingående atmosfärstryck till den
slutliga trycknivån, φ1 och φ2 är de optimala tryckförhållanden för de aktuella
kompressionsprocesserna och n är den polytropiska exponenten.
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Då mycket värme utvecklas under kompressionsförloppet krävs kylning av kompressorer.
Detta åstadkoms vanligtvis med vatten, luft eller olja. Temperaturförhållandet som
funktion av tryckförhållandet vid isentrop kompression visas i figur 5. Av den energi som
använts till kompressionen återstår cirka 4 % i tryckluften, resten är värmeförluster. Det
är dock möjligt att tillvarata upp till 60-90 % av värmeförlusterna genom att installera ett
system för värmeåtervinning (Energimyndigheten, 2006). Under en kompressors livstid
uppgår energikostnaderna till 72 %, kapitalkostnader till 21 % och underhållkostnader 7
% (Atlas Copco, 2010).

Figur 5. Temperaturförhållande som funktion av tryckförhållande vid isentropisk kompression
(Alvarez, 2006).

2.3 Efterbehandling och luftkvalitet
Efter att luften har komprimerats krävs viss efterbehandling beroende på vilka krav som
ställs på luftens renhet. För att rena tryckluften från smuts används partikelfilter av olika
typer. Torkning av tryckluft åstadkoms med olika tekniker beroende på vilken daggpunkt
som krävs. I tabell 1 redovisas de tryckluftklasser som anges i ISO 8573-1
(Energimyndigheten, 2006).
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Tabell 1. Tryckluftskvalitet enligt ISO 8573-1.

Kvalitetsklass

Föroreningar
partikelstorlek
(µm)

Föroreningar
max konc.
(mg/m3)

Vatten max
tryckdaggpunkt
(°C)

Olja max
konc.
(mg/m3)

1

0,1

0,1

-70

0,01

Instrumentluft
(och
utomhusledning)

2

1

1

-40

0,1

Andningsluft

3

5

5

-20

1,0

Produktionsluft
livsmedelsindustri

4

15

8

+3

5,0

Produktionsluft,
instrumentluft,
sprutmålning,
blästring

5

40

10

+7

25

Produktionsluft,
luftverktyg,
motorer
kontinuerlig drift

6

-

-

+10

-

Arbetsluft,
luftverktyg,
motorer
intermittent drift

Exempel
tillämpning

på

2.3.1 Torkning av tryckluft
Den temperatur vid vilket vatten fälls ut ur atmosfärsluft kallas daggpunkt. För ett givet
tryck sker utfällningen vid vad som kallas tryckdaggpunkten. En låg daggpunkt innebär
att luften innehåller lite fukt och vice versa. Daggpunkten är tryckberoende och stiger vid
ökat tryck. Det motsvarar alltså mättningstemperaturen för vattenångans aktuella
partialtryck (Alvarez, 2006). Vintertid kan utfällning av luft i tryckluftsystem orsaka
problem med frysning av ledningar. Fuktig tryckluft kan även leda till problem med
korrosion i vissa komponenter.
Fyra metoder att avlägsna fukt ur komprimerad luft är kylning, överkomprimering,
absorption och adsorption (Atlas Copco, 2010).




Efterkylare är en värmeväxlare som används för att kyla den efter
kompressionen heta luften. Kylningen sker med vatten eller luft och efter
värmeväxlaren sitter en vattenavskiljare. Huvuddelen (80-90 %) av det vatten
som skulle fällas ut i ledningsnätet samlas upp i vattenavskiljaren. Efterkylare
är ofta en integrerad komponent i moderna kompressorer.
Med kyltorkar kan tryckdaggpunkten hållas mellan +2°C till +10°C. Ingående
luft kyls via ett slutet köldmediasystem varefter kondensatet separeras.
Därefter värms luften åter till rumstemperatur för att undvika kondens på
utsidan av rörnätet.
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Överkompression innebär att man komprimerar luften till ett tryck som
överstiger det avsedda arbetstrycket. Då vattenångans partialtryck överstiger
mättnadstrycket vid rådande temperatur kondenserar vattenångan som då kan
avskiljas. Slutligen får luften expandera till önskat arbetstryck. På grund av
den energi som går åt till överkompressionen är denna metod inte ekonomisk.
På kemisk väg kan luften torkas genom absorption. Luften binds till antingen
fast eller flytande absorptionsmedel (ofta salt eller svavelsyra). Kemikalierna
är ofta korrosiva och det finns risk att de följer med utgående luft.
Adsorption är inom industrin den mest använda metoden för torkning av luft.
Tryckdaggpunkten ligger efter torkningsprocessen normalt vid -40°C.
Torkarna är försedda med två torktorn som innehåller granulat av något
hygroskopiskt ämne (ofta kiselsyragel). Den fuktiga luften passerar granulatet
vilket adsorberar fukten tills materialet blir mättat. Därefter inleds
regenereringsfasen i vilken kall eller varm luft blåses genom
adsorptionsmaterialet. Vid regenerering skiftar torkningen till det andra tornet.
Värmen som används i regenereringsfasen erhålls antingen från
kompressorerna i form av spillvärme eller via eldrivna värmebatterier.

2.3.2 Filtrering
Efter kompressionsprocessen kan tryckluften innehålla smuts som härstammar från
trasiga packningar, rost eller annat slitage. Av denna anledning filtreras luften efter
kompressorerna. Filtren anpassas efter vilka krav verksamheten ställer på luftens renhet.
Eftersom all filtrering orsakar tryckfall kan specialanpassade filter installeras invid
processer som ställer höga krav på ren tryckluft. Detta görs för att inte orsaka större
tryckfall än nödvändigt i kompressorcentralen. Även smuts i omgivningsluften vid
kompressorerna kan orsaka oren tryckluft. Om så är fallet filtreras luften innan den sugs
in.

2.4 Tryckluftbehållare
I ett tryckluftsystem finns två typer av tryckluftbehållare – primära och sekundära.
Primära behållare placeras invid kompressorerna och genom sin buffertverkan erhålls
långsammare tryckfall vid intermittent förbrukning i systemet. Detta leder till att
kompressorerna kan styras mer kontrollerat och antal start/stopp kan reduceras. Vidare
erhålls en kylande effekt och kondensat kan samlas upp om tankarna är placerade innan
torkutrustningen. Som tumregel gäller vid användning av skruvkompressorer, som
regleras enligt pålast/avlast, att den primära tankvolymen ska uppgå till cirka 1 liter per
FAD (l/s) installerad kapacitet i kompressorcentralen (da Cunha, 2007).
Utplacerade vid förbrukare i systemet finns sekundära tryckluftbehållare. Dessa används
för att förhindra omfattande lokala tryckfall orsakade av större transienta förbrukare.
Volymen på sekundärtankar bestäms av det flödesbehov som finns hos förbrukare i
närheten av tanken.

10

2.5 Pneumatisk tryckstegrare
En pneumatisk tryckstegrare är en komponent som komprimerar tryckluft lokalt vid
processer som kräver ett högre tryck än vad tryckluftsystemet kan leverera.
Tryckstegraren drivs med befintlig tryckluft vilket innebär att förluster uppstår (se bilaga
9 för exempel på flödesförluster). Principen är följande: en kolv med area A1 drivs av luft
med tryck p1 och pressar en kolvstång med area A2 genom en tryckkammare. Då
kolvarean A1 > A2 erhålls ett utgående tryck p2 > p1 där utväxlingen är A1/A2 (Andersson
& Tägt, 2012).
Vid användning av tryckstegrare erhålls ett pulserande luftflöde. Tryckkärl kan anslutas
till tryckstegrare för att undvika detta.

2.6 Läckage
Eftersom luft har en relativt låg viskositet är läckage ofta förekommande i
tryckluftsystem, även vid mycket små otätheter (Rydberg, 1997). Det är inte ovanligt att
totala läckaget uppgår till mellan 20-40 % av all producerad tryckluft (Dudic et al, 2012).
Vanligen uppstår läckorna i kopplingar och skarvar, otäta ventiler eller spruckna slangar.
Läckageflöden från ett trycksatt system till atmosfärstryck vid olika håldimensioner
redovisas i tabell 2.
Tabell 2. Läckageflöden vid systemtrycken 6 bar(e) och 7 bar(e) (Alvarez 2006, Atlas Copco 2010).
Håldiameter
[mm]

Flöde vid 6 bar(e)
[Nl/s]

Flöde vid 7 bar(e)
[Nl/s]

0,5

0,26

0,28

1

1,0

1,1

2

4,1

4,5

3

9,2

10

4

16

18

5

26

29

För att upptäcka läckage kan mätutrustning som avlyssnar ultraljud användas. Ultraljud
kallas de ljudvågor som ligger i frekvensområdet 20 kHz – 100 kHz och tryckluftläckor
ger upphov till ljud inom detta intervall. Dessa ljudvågor kan samlas in och omvandlas
till för människor hörbart ljud (det vill säga ljud med frekvens under 20 kHz). Då
ljudnivån vid en läcka beror av läckageflödet är det möjligt med sådan mätutrustning att
kvantifiera luftläckage. Genom att jämföra ljudnivån vid ett godtyckligt läckage med
ljudnivån från en referensläcka med känt flöde kan läckaget bestämmas. Dudic et al.
(2012) skriver dock att ljudnivån vid flöden som uppstår inom tryckintervallet 4 – 8
bar(e) vid håldiametrar över 1,5 mm konvergerar mot 75 dB SPL. Av den anledningen
kan inte ultraljudsmetoden användas för att kvantifiera större läckor.
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2.7 Flöde i pneumatiska komponenter
För att bestämma flödet i en godtycklig pneumatisk komponent används följande formel
(6)
⁄
där tryckfaktorn

{
√

⁄

(

(7)

⁄

)

och q är flödet i m3/s, C är pneumatisk konduktans, b är det kritiska tryckförhållandet, p1
är absolut uppströmstryck i pascal, p2 är absolut nedströmstryck i pascal,
√ ⁄ är
en temperaturkorrektionsfaktor som används då lufttemperaturen vid komponentens
inlopp avviker från referenstemperaturen T0 = 293 K. Pneumatisk konduktansen C
beskriver en komponents flödeskapacitet och anges i m3/(s Pa).
Vanligtvis bestäms konduktansen empiriskt, men för slangar och rör kan följande
uppskattning användas

√

(8)
⁄

där d är ledningens inre diameter och L är ledningens längd, båda angivna i m. Det
kritiska tryckförhållandet b är det förhållande vid vilket flödet övergår från kritiskt till
underkritiskt. Om p2/p1 ≤ b innebär det att flödet är kritiskt och maximalt flöde är uppnått
för den aktuella tryckdifferensen. Flödet är underkritiskt då p2/p1 > b. Kritiska
tryckförhållandet för slangar och rör ges av
(9)
där C är pneumatiska konduktansen för slangen och d är ledningens inre diameter i m.
För ett stryporgan som en ventil eller munstycke kan konduktansen approximeras med
följande uttryck

√

√ (

)

(

)⁄(

)

(10)

där Cd är utströmningskoefficienten, A0 är utloppsarean i m2, ρ0 är luftens densitet vid
tillståndet 20 °C och 1 atm (1,2 kg/m3), κ är den isentropiska exponenten för luft (1,4)
och R är den specifika gaskonstanten för luft (287 J/(kg K)). Det kritiska
tryckförhållandet för stryporgan ges av
(

)

(11)
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Utströmningskoefficienten Cd beror på stryporganets utformning samt det rådande
Reynoldstalet och bestäms normalt empiriskt. Om Cd inte är praktiskt mätbar kan
standardvärdet 0,62 användas (Calvert, 2003).
I de fall pneumatiska komponenter serie- eller parallellkopplas måste konduktansen och
kritiska tryckförhållandet beräknas för hela systemet. För seriekopplade komponenter kan
en approximativ metod kallad den additiva metoden användas. Metoden är snabb och ger
ett fel under 10 %. Om mer exakta resultat önskas kan systemets parametrar bestämmas
med den konsekutivt additiva metoden som ger ett fel på under 5 %. Här beskrivs dock
endast den enkla metoden. Systemkonduktansen för de seriekopplade komponenterna
(Cs) bestäms med den additiva metoden enligt
∑

( )

(12)

där Ci är konduktansen för varje komponent i serien. Det kritiska tryckförhållandet (bs)
för de seriekopplade komponenterna ges av
∑

(

)

(13)

där bi är det kritiska tryckförhållandet för varje komponent i serien. För parallellkopplade
komponenter bestäms systemkonduktansen enligt summan
∑

(14)

och det kritiska tryckförhållandet bestäms med
(15)
[∑

(

)]

√

Flödet genom en serie av komponenter bestäms med ekvation (6) och (7) där C och b
ersätts med Cs och bs och nedströmstrycket p2 är det tryck som råder efter den sista
komponenten i serien. På samma sätt bestäms flödet genom parallellkopplade
komponenter (Rydberg, 1997).

2.8 Normaltillståndet
Det förekommer många standarder för vilket tillstånd som ska användas vid
volymangivelser. Normaltillståndet är angivet som 1 atm och 0°C och vid dessa
förhållanden har luft en densitet på 1,293 kg/m3 (Alvarez, 2006). Om luft approximeras
som en ideal gas kan en given volym omvandlas till normaltillståndet med följande
formel
(16)
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2.9 Tidigare studier av tryckluftsystem
Det har gjorts studier på tryckluftsystem hos andra företag i syfte att minimera
energianvändning och nedan presenteras tre av dem.
Boström och Hagäng (2009) har i sitt examensarbete gjort en analys av tryckluftsystemet
på Skärblacka bruk. Brukets anläggningar ligger seriekopplade i förhållande till stamnätet
som ej är byggt enligt ringledningsprincipen, med betydande tryckfall som följd. Vidare
genomförs i studien en omfattande läckagesökning med ultraljudsmätare och processer
där instrumentluft används slösaktigt identifieras. Istället för att använda tryckluft för
renblåsning av transportband, lastbilar och en skärmaskin föreslås att en
lågtryckskompressor respektive högtrycksfläkt installeras för att täcka de luftbehoven.
För att sänka företagets energianvändning ytterligare föreslås en trycksänkning i
kompressorcentralen till 5,5 bar(e). Genom att sänka trycket i nätet med
1 bar åtgår lägre effekt till kompressorerna vilket resulterade i en årlig energibesparing på
cirka 540 MWh.
Vid avloppsreningsverket i Sternö används luft för att syresätta vattnet i
reningsprocessen. Larsson (2011) visar i sitt examensarbete att energiåtgången för
luftkomprimeringen kunde minskas med 35 % genom att ersätta gamla blåsmaskiner av
lobtyp med moderna skruvblåsmaskiner.
Magnusson et al. (2003) skriver i rapporten ”Den tryckluftlösa fabriken” att möjlighet
finns att ersätta de flesta pneumatiska verktyg som används inom biltillverkning med
elektriska alternativ, med bibehållen funktionskvalitet i produktionen. Dock görs i studien
ingen kalkyl som konkret visar på den möjliga ekonomiska nyttan med en sådan
fabriksomställning. Författarna skriver att pneumatiska cylindrar och ställdon som utför
många operationer per tidsenhet med fördel kan ersättas med elektriska motsvarigheter
eftersom den drivande tryckluften är dyr att producera. Men eftersom pneumatiska
komponenter har lägre investeringskostnad bör komponenter som sällan manövreras
fortfarande drivas av tryckluft då investeringen blir mer betydande ur ett
livscykelperspektiv. Problem uppstår dock när slangar och kopplingar till de pneumatiska
komponenterna börjar läcka vilket resulterar i högre drift- och underhållskostnader.
Författarna konstaterar att priser på elektriska alternativ har haft en neråtgående trend i
flera år.
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3 Anläggningsbeskrivning
Vattenfall Värme Uppsalas produktionsanläggningar i Boländerna sammanställs i tabell 3
och nedan beskrivs anläggningarna kortfattat.

3.1 Kraftvärmeverket (KVV)
Anläggningen togs i drift 1973 och eldades ursprungligen med olja men har sedan dess
byggts om i etapper. Idag är torvpulver med inblandning av träpellets det huvudsakliga
bränslet och effekten uppgår till 240 MW värme och 120 MW el. Pannan är normalt i
drift under vinterhalvåret med ungefär 3000 drifttimmar per säsong. Vid fullast förbrukar
anläggningen 80 ton torv per timme. En principskiss över anläggningen visas i figur 6.

Figur 6. Principskiss över KVV (Vattenfall Värme Uppsala, 2013).

Rökgaserna genomgår flera reningssteg för att utsläpp av stoft, svavel och kväveoxider
(NOx) ska reduceras. Det första steget sker i pannan genom att kalk, urea och ammoniak
förs in i eldstaden. Kalkpulvret (dolomit) reagerar med svaveldioxid som då binds upp.
Urea och ammoniak doseras in för att minska NOx-utsläppen. Efter pannan leds
rökgaserna till ett elfilter där merparten av de fasta partiklarna, flygaska och kalk, fångas
upp. Med pneumatiska stoftsändare transporteras de separerade partiklarna antingen till
en recirkulationssilo för att användas i nästa reningssteg eller till asksilor. Rökgaserna
passerar efter elfiltret en rökgaskylare där en del av värmen utvinns och överförs till
fjärrvärmereturen. Därefter leds rökgaserna till en svavelreaktor, Moist Dust Injection
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(MDI), där ytterligare svavelreduktion sker. Från recirkulationssilon hämtas kalkmixen
som blåses in tillsammans med vatten i svavelreaktorn. Det insprutade vattnet kyler
rökgaserna vilket skapar gynnsammare förutsättningar för kalkblandningen att reagera
med de kvarvarande svaveloxiderna.
I anslutning till svavelreaktorn finns textila spärrfilter, kallat slangfilter, som avskiljer de
sista fasta partiklarna ur rökgaserna efter att svavelreduktionen är färdig. Filtren rengörs
med pulserande tryckluftströmmar vilket får partiklarna att falla ned i stoftsändare.
Därefter återförs stoftet till recirkulationssilon eller till asksilor för vidare transport till
deponi.
En mer detaljerad beskrivning av slangfilter, stoftsändare och MDI hittas i bilaga 4.

3.2 Bolandsverket
Bolandsverket består av en fastbränsleeldad hetvattenpanna (HVC) på 100 MW som i
dagsläget eldar torvpulver, fyra oljeeldade hetvattenpannor (H3-H6) på 75 MW vardera,
en oljeeldad ångpanna samt två eldrivna ångpannor. Anläggningen togs i drift 1965 och
har byggts om i flera omgångar. De oljeeldade pannorna är idag reserv- och
spetslastpannor. Drifttiden för HVC ett normalår uppgår till 1 700 timmar.
I den fastbränsleeldade hetvattenpannan reduceras utsläpp av svavel och NOx genom att
tillsätta kalk och urea i eldstaden. Rökgasernas stoftavskiljning sker därefter i två steg
med elfilter och efterföljande slangfilter. Med pneumatiska stoftsändare transporteras den
separerade flygaskan till asksilor.

3.3 Avfallsförbränningen (AFA)
Vattenfall Värme Uppsala har idag två avfallsanläggningar, en äldre inrymmandes tre
pannor (block 1, 3 och 4) samt en nyare som består av en större panna (block 5). Den
äldre anläggningen togs ursprungligen i drift 1961 och har moderniserats över tid.
Huvudsaklig produkt i denna anläggning är ånga och installerad effekt uppgår till 40 MW
(block 1), 7 MW (block 3) och 26 MW (block 4). Block 3 kommer med stor sannolikhet
tas ur drift under år 2013 på grund av besparingskrav i företaget. Avfallsbränslet förvaras
i en bunker och matas till pannorna med gripklor hängandes i traverser. Bränslebunkern
rymmer cirka 1 600 ton avfall vilket räcker i två dygn vid full drift. Principiell funktion i
anläggningen redovisas i figur 7. Drifttiden för block 1 och block 4 uppgår under ett
normalår till 7 500 timmar. För block 3 är drifttiden ett normalår 5000 timmar.
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Figur 7. Principskiss över block 1-4 (Vattenfall Värme Uppsala, 2013).

Block 5 som driftsattes våren 2005 är Vattenfall Värme Uppsalas nyaste
avfallsförbränningsanläggning. Produktionskapaciteten uppgår till 65 MW ånga och
3 MW fjärrvärme. Bränslet matas från en separat bränslebunker som rymmer 2 500 ton
avfall vilket räcker i fyra dygn vid full drift. Principiell funktion i anläggningen redovisas
i figur 8. Drifttiden för block 5 ett normalår uppgår till 7 500 timmar.

Figur 8. Principskiss över block 5 (Vattenfall Värme Uppsala, 2013).
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Förbränningen i avfallspannorna sker på rörliga roster i ett förbränningsrum och
förångningen av matarvattnet sker i efterföljande ångpannor. Förbränningsluften hämtas
från avfallsbunkrarna, förvärms i luftförvärmare och tillförs till pannorna underifrån
genom rosterbädden. Bottenaskan från varje block transporteras med våtutmatare och
transportband till en gemensam uppsamlingsbyggnad.
Den ånga som produceras i avfallsanläggningarna används i första hand för att täcka
kunders behov av processånga och till interna processer. Det som blir över värmeväxlas
till fjärrvärme. I anslutning till avfallsförbränningen finns flera absorptionsvärmepumpar
(AVP 1-6) installerade. Dessa drivs med ånga och används till fjärrvärme- eller
fjärrkylaproduktion beroende på årstid och kundbehov. Värmepumparnas sammanlagda
produktionskapacitet uppgår till 72 MW fjärrvärme eller 29 MW fjärrkyla. Vidare
utnyttjas värmen i rökgaserna från block 1-4 i en avgaspanna vilket ger
avfallsanläggningen en kapacitet på ytterligare 8 MW fjärrvärme.
Rökgaserna från avfallsförbränningen genomgår flera reningssteg. För att reducera
utsläppen av NOx doseras urea in i eldstäderna i block 1-4 medan ammoniak doseras in i
block 5. Efter pannorna leds rökgaserna genom elfilter varvid majoriteten av de fasta
partiklarna separeras. Flygaskan sänds efter separationen vidare till asksilor. Rökgaserna
från block 1-4 passerar efter elfiltret en avgaspanna där värmen i rökgaserna överförs till
fjärrvärmevattnets framledning. Nästa reningssteg sker i en rökgaskondensor där cirka
2/3 av vattenångan i rökgaserna kondenseras. I kondensatet löser sig en stor del av de
gasformiga föroreningarna och detta renas i en separat vattenbehandlingsanläggning. Den
värme som erhålls från rökgaserna i detta steg används i absorptionsvärmepumparna 1-4.
I block 5 leds rökgaserna efter elfiltret genom tre scrubbers. De två första används för att
rena rökgaserna från klorväte och svaveloxider. I den tredje kondenseras rökgaserna och
den utvunna värmeenergin nyttjas vid behov i absorptionsvärmepumparna 5 och 6,
alternativt kyls värmen bort i två kyltorn. Efter kondenseringsstegen återvärms
rökgaserna med ånga för att förhindra korrosionsproblem i de efterföljande
rökgaskanalerna. Därefter avskiljs kvarvarande partiklar ur rökgaserna med textila
spärrfilter. Vid block 1-4 tillsätts kalk och flygaska i stoftavskiljningsprocessen för att
binda organiska föreningar och svaveldioxid. Därefter transporteras de avskiljda resterna
till asksilor. I block 5 tillsätts aktivt kol för att binda organiska föreningar och det
avskiljda stoftet återförs till pannans förbränningsrum.

3.4 Gasturbinen
Gasturbinen är en reservkraftanläggning med en kapacitet på 16 MW el som drivs med
lättolja. Då kraftvärmeverket står utan strömförsörjning från yttre nät används
gasturbinen för att förse anläggningen med el.
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3.5 Bränsleberedningen (BrB)
Bränslet som eldas i KVV och i HVC på Bolandsverket förbereds innan förbränningen i
anläggningen kallad bränsleberedningen. Två kvarnlinjer finns installerade och i dessa
krossas och pulveriseras det inkommande bränslet. Efter att bränslet har malts förvaras
det i två mellansilos innan det med blåsmaskiner blåses in via transportrör till pannorna.
Kapaciteten vid malning av torv uppgår till 50 ton per timme och linje.

3.6 Bland- och distributionsanläggningen (BDA)
Den urea som används till NOx-reduktion i förbränningsprocesserna bereds och
distribueras från en gemensam anläggning kallad BDA eller ureastationen.

3.7 Övriga anläggningar
Utöver produktionsanläggningarna i Boländerna finns reservkapacitet i form av tre
oljeeldade hetvattenpannor (3x50 MW fjärrvärme) i Husbyborg i nordvästra Uppsala som
även används vid spetslast. Vidare finns tre eldrivna värmepumpar installerade vid
Uppsala reningsverk. Dessa har en gemensam kapacitet om 45 MW fjärrvärme eller 24
MW fjärrkyla.
Bredvid KVV finns en återkylare med kapacitet på 100 MW. Vid drift ger återkylaren
upphov till ett utökat värmeunderlag i fjärrvärmenätet. Anläggningen används vid behov
då elpriserna motiverar utökad elproduktion.

3.8 Förnyelse
Det finns planer på att bygga en ny anläggning framöver som till viss del ska ersätta det
befintliga kraftvärmeverket. Hur stor denna blir och vilka bränslen som ska användas är i
dagsläget inte klarlagt. Det är dock bestämt att två av Bolandsverkets oljeeldade
reservpannor (H5 och H6), anläggningen för bränsleberedning samt det befintliga
kraftvärmeverket ska avvecklas innan år 2020. Vidare ska den fastbränsleeldade
hetvattenpannan i Bolandsverket byggas om för att klara nya krav på svavelutsläpp som
införs år 2015 i enlighet med svaveldirektivet som röstades igenom EU-parlamentet
2012. Efter ombyggnationen kommer pannan att drivas av fasta biobränslen istället för
torvpulver. Avställningen av KVV och ombyggnationen av HVC kommer påverka det
framtida tryckluftbehovet.
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Tabell 3. Anläggningar vid Vattenfall Värme Uppsalas fjärrvärmeverk i Boländerna.
Anläggningsenhet

Kapacitet

Bränsle

Byggår

Kraftvärmeverket (KVV)

Fjärrvärme
El

240 MW
120 MW

Pulver, olja

1973
Ombyggd
1985

Boland – hetvattenpanna (HVC)

Fjärrvärme

100 MW

Pulver, olja

1985

Boland – hetvattenpannor (H3-H6)

Fjärrvärme

4x75 MW

Olja

1967, 1970

Boland – ångpannor (elpannor)

Ånga

10+50 MW

El

1982

AFA – block 1

Ånga

40 MW

Avfall

1983

AFA – block 3

Ånga
Fjärrvärme

4 MW
3 MW

Avfall

1972

AFA – block 4

Ånga

26 MW

Avfall

1982

AFA – block 5

Ånga
Fjärrvärme

65 MW
3 MW

Avfall

2005

Avgaspanna (Eco) block 1-4

Fjärrvärme

8 MW

-

1992

Rökgaskondensering block 1-4

Spillvärme

18 MW

-

1997

Rökgaskondensering block 5

Spillvärme

11 MW

-

2005

Absorptionsvärmepumpar 1-4
(block 1-4)

Kyla
Fjärrvärme

18 MW
44 MW

-

1997

Absorptionsvärmepumpar 5-6
(block 5)

Kyla
Fjärrvärme

11 MW
28 MW

-

2005

Kyltorn (AVP 1-4)

44 MW

-

1997

Kyltorn (AVP 5-6)

28 MW

-

2005

8 MW

-

2005

Kylmaskiner

Kyla

Gabriella (turbin)

El

10 MW

-

2010

Gasturbin

El

16 MW

Lättolja

1999

120 MW, 1200 MWh

-

1978

Ca 100
MW

-

1973

Kol, torv, övr.
bio

1985

Hetvattenackumulator
Återkylare
Bränsleberedning

Pulver

2x50 ton/h
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Driften är idag fördelad enligt varaktighetsdiagrammet som redovisas i figur 9. Störst
drifttid ligger på avfallsförbränningen och absorptionsvärmepumparna som står för
basproduktionen av ånga och fjärrvärme. Bolandsverket och KVV tas i drift vid behov
under årets kallare månader.

Varaktighet fjärrvärmeproduktion 2013
Normalår (1600 GWh)

Behov (MW)
600
500

Oljepannor
Hetvattenpanna
(torv, trä)

400

Värmepumpar

300
Kraftvärmeverk
(torv, trä)

200
100

Avfallsförbränning

0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000
Tid (h)

Figur 9. Varaktighetsdiagram för anläggningarna hos Vattenfall Värme Uppsala.

Anläggningsnummer
Varje anläggning har ett eget id-nummer, se tabell 4. Alla anläggningar och komponenter
faller under det standardiserade märkningssystemet AKS som finns beskrivet i bilaga 3.
Tabell 4. Anläggningarna och tillhörande nummerbeteckning.
Anläggning

Beteckning

KVV, MDI

00

Bolandsverket

01

AFA block 1-4

02

AFA block 5

03

Bränsleberedningen

09

Rökgasreningen (block 1-4)

25

Kompressorcentralen

28

Bland- och distributionsanläggningen

30

Vattenbehandlingen (block 1-4)

34
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4 Nulägesanalys
4.1 Vattenfall Värme Uppsalas kompressorer
Produktionsanläggningarna förses med tryckluft via en separat kompressorcentral
utrustad med fem oljefria skruvkompressorer på 250 kW vardera. Utöver
kompressorcentralen finns tre kompressorer placerade vid MDI. Vidare finns två äldre
kolvkompressorer inne i KVV, varav en är driftklar och kan användas i reservsyfte.
Kolvkompressorn har en kapacitet på 7,8 Nm3/min, 8,8 bar(e) och drivs av en elmotor på
55 kW. En sammanställning av kompressorerna i kompressorcentralen redovisas i
tabell 5. Kompressorerna i MDI redovisas i tabell 6. De gamla kolvkompressorerna
presenteras inte då de normalt inte används. Total flödeskapacitet från kompressorerna i
kompressorcentralen uppgår till 182 Nm3/min och trycket uppgår normalt till 7,3 bar(e).
Tabell 5. Specifikationer på kompressorerna i kompressorcentralen.
Kompressor

1

2

3

4

5

Atlas Copco

Atlas Copco

Atlas Copco

Atlas Copco

Atlas Copco

ZR4-52

ZR4-52

ZR4-52

ZR4-52

ZR250

Oljefri skruv,
2-stegs,
vattenkyld

Oljefri skruv,
2-stegs,
vattenkyld

Oljefri skruv,
2-stegs,
vattenkyld

Oljefri skruv,
2-stegs,
vattenkyld

Oljefri skruv,
2-stegs,
vattenkyld

FAD [l/s]

645

645

645

645

718

Kapacitet1 [Nm3/min]

35,6

35,6

35,6

35,6

39,6

Maxtryck [bar(e)]

8

8

8

8

7,5

Motoreffekt [kW]

250

250

250

250

250

Märkspänning [V]

500

500

500

500

690

1992

1992

1993

1993

2004

77 684

96 274

89 593

97 739

50 254

Fabrikat
Modell
Typ

Tillverkad [år]
Total drifttid2 [h]
1

Kapaciteten är omräknad med ekvation (16)
Avläst 2013-04-24, men för kompressor 3 gäller drifttiden 2011-11-10 eftersom den var avstängd vid
avläsningstillfället
2
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Tabell 6. Specifikationer på kompressorerna i MDI.
Kompressor

6

7

8

Atlas Copco

Atlas Copco

Atlas Copco

GA230

GA200

ZA3B

Oljesmord
skruv, 2-stegs

Oljesmord
skruv, 2-stegs,
luftkyld

Oljefri skruv,
1-steg, oljekyld

FAD [l/s]

61

603

254

Kapacitet1
[Nm3/min]

3,4

33,2

14,0

Maxtryck [bar(e)]

13

7,5

3,5

Motoreffekt [kW]

30

208

75

1985

2001

1985

28 280

31 545

82 190

Fabrikat
Modell
Typ

Tillverkad [år]
Total drifttid2 [h]
1
2

Kapaciteten är omräknad med ekvation (16).
Avläst 2013-04-24.

Kompressor nr 5 installerades i samband med driftsättningen av block 5 och den
dimensionerades för att täcka den nya anläggningens tryckluftsbehov. För att säkra
lufttillförseln har rörledningen till block 5 sammankopplats med stamnätet. Luftflödet
från stamnätet till block 5 regleras med ett handspjäll som normalt är öppet.
Kompressorerna i centralen regleras enligt principen ”pålast-avlast-stopp”. Det innebär
att styrsystemet har ett angivet tryckband inom vilket kompressorerna ska arbeta. När
trycket i nätet nått sitt börvärde kommer kompressorerna att försättas i avlastat läge. I
avlastat läge produceras ingen tryckluft men kompressorn är snabbt tillgänglig för arbete.
När kompressorer är avlastade krävs normalt 20 % av fullasteffekten (Atlas Copco,
2010). Styrsystemet kan då behovet av tryckluft är tillräckligt lågt låta kompressorer
stängas av för att spara energi. För att undvika problem med överhettning och slitage är
antalet motorstarter begränsade till 3 per timme varför kompressorer i vissa situationer
kan tvingas vara kvar i avlastat läge (Jönsson, 2013).
En lokal uppsättning kompressorer, nr 6-8 i tabell 6, är installerade invid MDI. Systemet
är i MDI indelat i ett högtrycksnät och ett lågtrycksnät. Kompressor 6 och 7 förser
högtrycksnätet med tryckluft och har en gemensam flödeskapacitet på 36,6 Nm3/min.
Kompressor 8 som förser lågtrycksnätet med tryckluft har en flödeskapacitet på
14,0 Nm3/min. Både låg- och högtrycksnätet är anslutet till stamnätet och vid behov kan
tryckluft från kompressorcentralen användas för att täcka eventuella underskott.
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Alla installerade skruvkompressorer arbetar med fast varvtal. Massflöde samt mekanisk
verkningsgrad är konstant och det är möjligt att reglera utgående tryck
(Blomborn, 2013). Då detaljerad information om kompressorerna inte längre finns hos
tillverkaren har det antagits att mellankylningen är ideal och att tryckförhållandet över
varje steg är optimalt, enligt ekvation 1, oavsett utgående tryck.

4.1.1 Övrig utrustning
För att torka tryckluften i kompressorcentralen används två varmregenererande
adsorptionstorkar som är utrustade med två torktorn vardera. Torktornen innehåller
torkpärlor av kiselsyragel och regenereringen av torkmedlet utförs med eldrivna
värmebatterier. Tryckdaggpunkten efter torkning ligger vid normallast kring -40°C.
Torkarna är hygrometerstyrda, vilket innebär att driften styrs av utgående daggpunkt.
I MDI torkas endast luften efter kompressor 8. Torkningen åstadkoms med en extern
efterkylare vilket sänker lufttemperaturen till 10°C över omgivningstemperaturen,
förutsatt att ingående tryckluft är 160°C varm och omgivningstryck- och temperatur är
1 bar(e) respektive 20°C. Ingen mätning av daggpunkten görs vid efterkylaren. Fläkten i
efterkylaren drivs av en elmotor på 2,2 kW. Torkutrustningen sammanställs i tabell 7.
Tabell 7. Torkutrustning i kompressorcentralen och MDI.
Tork

1

2

3 (MDI)

Hamrintork

Atlas Copco

Atlas Copco

AH15A

BD780

TD650

Adsorptionstork

Adsorptionstork

Efterkylare

Kapacitet [l/s]

2 466

780

650

Kapacitet [Nm3/min]

136,1

43,0

35,9

Eleffekt* [kW]

2x39

2x14,75

2,2

Tillverkad [år]

1992

2004

-

Fabrikat
Modell
Typ

*

Avser effekten på värmebatterierna.

Tork nr 1 är ursprungligen avsedd att torka luften från kompressor 1-4 och tork 2
installerades i samband med installationen av kompressor 5. Båda torkarna kan användas
av alla kompressorer idag. Effektbehovet till adsorptionstorkarnas värmebatterier samt
fläktar uppgår under regenereringsfasen till 44,5 kW respektive 16,8 kW och enligt
tillverkaren är värmen tillkopplad ungefär 75 % av tiden vid normal drift. Kapaciteten
hos torkarna understiger kapaciteten hos kompressorerna i kompressorcentralen något
(om en utgående daggpunkt på -40°C ska upprätthållas). Efter adsorptionstorkarna sitter
partikelfilter som avlägsnar partiklar ned till 0,1 µm.
Klassen på tryckluften från kompressorcentralen är av instrumentkvalitet, alltså torr och
oljefri luft. Tryckluften som framställs vid MDI av kompressor 6 och 7 torkas eller
filtreras ej av extern utrustning och innehåller således fukt och spår av olja.
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Ingen torkning sker eftersom den process de försörjer inte ställer krav på torr luft. För att
förhindra att fukt och olja hamnar i stamnätet sitter en backventil monterad efter
kompressorerna i MDI.
Två primära tryckluftbehållare finns placerade i kompressorcentralen med en volym på
5 m3 respektive 3 m3. Utöver dessa finns flera sekundära behållare utplacerade vid
förbrukningspunkter i nätet.

4.1.2 Värmeåtervinning
Ett system för återvinning av spillvärmen i kompressorcentralen finns idag installerat.
Spillvärmen
används
till
förvärmning
av
ingående
vatten
till
en
totalavsaltningsanläggning och för att värma avjoniserat processvatten, båda i KVV.

4.1.3 Tryckluftnätet
Stamnätet i tryckluftsystemet är ursprungligen utformat enligt ringledningsprincipen för
att säkerställa god luftförsörjning till förbrukningspunkterna. Från stamledningarna leds
tryckluften vidare till förbrukningsställen via distributionsledningar. En skiss över hur
stamnätet ansluts till anläggningarna redovisas i figur 10.
MDI med tillhörande kompressorer
00US30F040
Komp.7
GA200
208 kW

Block 5

Komp.6
GA230
30 kW

Komp.8
ZA3B
75 kW

Lågtryck

00US30F001
28US20F001
Otorkad luft
MDI

Kompressorcentral
5*250 kW
+10 m
Turbinhall

28US10F001

Kolvkomp

Ureastationen

00US61F001
55 kW
Boland
El- slangfilter

34US01F002
09US01F001
Bränsleberedningen

Rökgasreningen

Turbinhall
norr och
källare

34US01F001
Turbin
Gabriella

Vattenbehandlingen
Bolandsverket

Anborrning
för mobil flödesmätare
Elpannor

H5, H6

H3, H4

HVC

28US81F002
AFA
Block 1-4

Installerad flödesmätare

Figur 10. Schematisk skiss över tryckluftsystemet vid Vattenfall Värme Uppsala.
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4.2 Redan vidtagna åtgärder
För att minska användningen av tryckluft i anläggningarna har Vattenfall Värme Uppsala
redan vidtagit en del åtgärder. Läckagesökningar med mobil ultraljudsutrustning har
genomförts av extern part vid ett par tillfällen. En kostnadsuppskattning för alla läckagen
tillsammans med reparationsunderlag har överlämnats till underhållsavdelningen. Av de
funna läckorna har många åtgärdats, men i avfallsanläggningarna finns fortfarande icke
åtgärdade läckor kvar. Vattenfall Värme Uppsala har efter de genomförda
läckagesökningarna köpt in egen mobil ultraljudsutrustning. Cirka 360 MWh/år har
sparats genom att täta läckor.
Under december 2012 genomförde Atlas Copco en övergripande analys av
tryckluftsystemet. Analysen baserades på data som samlats in under en veckas drifttid
(12 dec – 18 dec). På ett antal positioner i tryckluftnätet monterades tryckgivare,
daggpunktsmätare och flödesmätare. Flödesmätarna monterades i de trycksatta
ledningarna via anborrningar som gjorts med ett specialverktyg. Vid varje anborrning
monterades en kulventil som mätarna gängades fast i. Vidare kopplades
tångamperemetrar på alla kompressorer för att kunna bestämma energianvändningen
under mätperioden. Mätningen gjordes då KVV, MDI och BrB var i drift. Analysen
utmynnade i en rapport med förslag på investeringar i nya kompressorer samt ett nytt
styrsystem för kompressorcentralen. Om båda åtgärderna genomförs skulle 8,8 % av den
idag använda energin till kompressorerna besparas. En djupare analys av hur
användningen av tryckluft ser ut i anläggningarna ingick ej i rapporten. Se bilaga 1 för
mer information om analysen.
För att minska luftförbrukningen i MDI installerades inför driftsäsongen 2012 nya
munstycken i alla 24 lansar. De nya munstyckena är designade för ett arbetstryck på 4,2
bar(e) vid vilket luftförbrukningen ska uppgå till 40 Nm3/h enligt tillverkaren. De äldre
munstyckena var designade för ett lufttryck på 6,0 bar(e) med resulterande luftbehov på
90 Nm3/h.
I februari 2013 genomfördes en trycksänkning i systemet för att minska energiåtgången i
kompressorcentralen. Trycket sänktes från 7,3 bar(e) till 7,0 bar(e).

4.3 Flödesmätare
Det finns ett flertal flödesmätare monterade i tryckluftnätet som inte är kopplade till
något aktuellt styrsystem varför data från dessa inte kan avläsas. Vidare är flera av de
givare som är inlagda i styrsystemet ur funktion. De givare som fungerar och kan avläsas
i processdatabasen PDB redovisas i tabell 8. Se figur 10 för placering av givare i
tryckluftnätet.
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Tabell 8. Fungerande flödesmätare i tryckluftnätet.
Flödesmätare

AKS-nr

Utgående luft från kompressorcentralen,
kompressor 1-4

28US10F001

Utgående luft från kompressorcentralen,
kompressor 5

28US20F001

Efter kompressor 6 och 7

00US30F001

Efter kompressor 8

00US30F040

Instrumentluft till lågtrycksnätet i MDI

00US30F002

Förutom givare 00US30F001 som mäter luftflödet efter kompressor 6 & 7 i MDI är ingen
flödesmätare kalibrerad de senaste 15 åren. Av denna anledning är all data insamlad från
givarna osäker. Med hjälp av Atlas Copcos mätningar har en korrektionsfaktor tagits
fram för givarna i kompressorcentralen. Tillvägagångssättet har varit att jämföra
medelflödet från Atlas Copcos flödesmätare med det som avlästs från de fasta givarna i
PDB under samma period. Korrektionsfaktorerna för givarna i kompressorcentralen är
följande:



28US10F001: 1,17
28US20F001: 0,95

(givaren efter kompressor 1-4)
(givaren efter kompressor 5)

Placering av de ventiler som monterats efter anborrningarna i tryckluftnätet redovisas i
tabell 9. Via dessa ventiler har kompletterande mätningarna med den mobila
flödesmätaren gjorts. Se figur 10 för placering av anborrningar i tryckluftnätet.
Tabell 9. Ventiler för mobil flödesmätning i tryckluftnätet.
Placering
Utgående luft från kompressorcentralen, kompressor 1-4*
Utgående luft från kompressorcentralen, kompressor 5 *
Ingående luft till BrB*
Ingående instrumentluft till MDI*
Rensluft till slangfilter i MDI*
Utgående luft från kompressor 7*
Ingående luft till AFA Block 1-4
Ingående luft till Bolandsverket
Ingående luft till anläggning 25
Ingående luft till anläggning 34
*

Dessa ventiler monterades av Atlas Copco, se bilaga 1.
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Med den mobila enheten kan mätning till enskilda anläggningar göras. Men för att
kontinuerligt kunna övervaka luftanvändningen i anläggningarna bör de befintliga
givarna i möjlig mån anslutas till dagens styrsystem och signalerna bör vidare kopplas till
processdatabasen PDB för att historik ska kunna avläsas. De givare som är inkopplade
men inte ger någon signal bör repareras och kalibreras. I tabell 10 redovisas de givare
som är installerade i nätet men antingen är ur funktion eller inte är inkopplade till något
styrsystem.
Tabell 10. Ej fungerande flödesgivare i tryckluftnätet.
Flödesgivare

AKS-nr

Känt problem

Ingående luft till Bolandsverket

00US61F001

Ej i styrsystem

Ingående luft till anläggning 25

34US01F002

Ur funktion

Ingående luft till anläggning 34

34US01F001

Ur funktion

Ingående luft till BrB

09US01F001

Ur funktion, ej i styrsystem

Ingående luft till AFA Block 1-4

28US81F002

Ej i styrsystem

4.4 Kompressoreffektivitet
4.4.1 Kompressorcentralen
Eftersom kompressorerna kräver effekt även då de står i avlastat läge kommer
tomgångstiden ha betydelse för hur mycket energi som går åt till tryckluftproduktionen
över tid. Beroende på vilka driftförhållanden som råder i anläggningarna varierar
belastningen på kompressorerna och därmed varierar styrsystemets hantering av på- och
avstängning samt avlastning av kompressorerna. Två driftscenarion har definierats, se
tabell 11, och effektiviteten i kompressorcentralen har för båda dessa utvärderats. Med
effektivitet menas här hur mycket energi som åtgår per producerad Nm3 tryckluft. Vid
analys av effektkurvor framtagna av Atlas Copco kunde konstateras att kompressorerna i
avlastat läge använder ungefär 48 % av elmotorernas märkeffekt.
Tabell 11. Två olika driftscenarion har undersökts m.a.p. kompressoreffektivitet.
Driftscenario

Anläggningar i drift

Varaktighet [h]

Vinterdrift

AFA block 1 – 5, KVV, MDI, BrB, HVC1

3 000

Sommardrift

AFA block 1 – 5, BrB2, HVC1

5 760

1

HVC används aldrig som baslastpanna utan kompletterar de andra anläggningarna vid behov. Med 1 700 h/år är HVC
i drift 19 % av tiden.
2
När HVC är ensam förbrukare av torvpulver används endast en av två kvarnlinjer i BrB.

Vinterdrift
I Atlas Copcos analys bestämdes effektiviteten för kompressorerna i kompressorcentralen
för vad som motsvarar scenariot ”vinterdrift”.
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Under mätperioden var pålastningsgraden för kompressorcentralen i genomsnitt 50 %.
Detta framgår då producerad luftmängd jämförs med installerad kapacitet under de 7
dagar mätningen gjordes. Avlastad tid uppgick till 35 %. Effektiviteten redovisas i
tabell 12.
Tabell 12. Effektivitet i kompressorcentralen under en veckas drift i december 2012 (”vinterdrift”).
Objekt

Producerad
luftmängd [Nm3]

Energiåtgång
[MWh]

Effektivitet
[kWh/Nm3]

Kompressor 1-5

918 100

140

0,152

Tork 1 & 2

918 100

7,72*

0,008

Summa

918 100

147,72

0,160

*

Baseras på antagandet att värmebatterier och fläkt är igång 75 % av drifttiden.

Sommardrift
Under en period om 12 dagar (2013-04-24 – 2013-05-06, 288 h) noterades drifttid och
pålastad tid för alla kompressorer i kompressorcentralen (se bilaga 6). Följande
drifttimmar gäller för de anläggningar som under perioden var i drift:





HVC
Block 5
Block 3
Block 1, 4

55 h
265 h
144 h
288 h

(19 %)
(92 %)
(50 %)
(100 %)

Den undersökta perioden anses representera driftförhållandena som gäller de 5 760
timmar som KVV och MDI och inte är igång. Kompressorerna var i genomsnitt pålastade
30 % av perioden, avlastade 21 % och avstängda 49 %. En ZR4-kompressor var avstängd
hela perioden på grund av oljeläckage. Med total tillgänglig effekt på 1 000 kW under
288 timmar uppgick energianvändningen till

där Ppålast = 1000 kW, tpålast = 0,3·288 h, Pavlast = 0,48·1000 kW och tavlast = 0,21·288 h.
Genomsnittlig produktion under perioden var enligt avläst värde i PDB 47 Nm3/min
vilket ger en total producerad mängd på 808 700 Nm3. Se tabell 13 för kompressorernas
effektivitet vid sommardrift.
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Tabell 13. Effektivitet i kompressorcentralen för scenariot sommardrift.
Objekt

Producerad
luftmängd [Nm3]

Energiåtgång
[MWh]

Effektivitet
[kWh/Nm3]

Kompressor 1-5

808 700

115

0,142

Tork 1 & 2

-

-

0,008*

Total

0,150

*

3

Det antas att energiåtgången per torkad Nm tryckluft är samma som vid vinterdrift.

Genomsnittlig effektivitet
Om effektiviteten för respektive scenario viktas enligt dess varaktighet kan en för hela
året gällande effektivitet bestämmas. Medeleffektivitet för hela året erhölls som
0,153 kWh/Nm3.

4.4.2 MDI-kompressorerna
Kompressorerna i MDI är i drift endast när anläggningen är igång, under vintern. Data
gällande MDI-kompressorerna är hämtade ur Atlas Copcos analys (se bilaga 2) och
effektiviteten redovisas i tabell 14. Under deras mätning loggades energianvändning för
både kompressor 6 och 7 men producerad mängd tryckluft mättes endast vid
kompressor 7. Kompressor 6, som används i stödsyfte, var under mätperioden i drift
endast under korta perioder och exkluderas därför när effektiviteten bedöms. Detta
framgår i tabell 14. Kompressor 7 var pålastad 71 % av mätperioden.
Tabell 14. Effektivitet för kompressorerna i MDI.
Objekt

Producerad
luftmängd [Nm3]

Energiåtgång
[MWh]

Effektivitet
[kWh/Nm3]

Kompressor 6

-

0,9

-

Kompressor 7

238 400

33,3

0,140

Kompressor 8 (3,5 bar)

113 500

11,2

0,099

Efterkylare
(kompressor 8)

113 500

0,37*

0,003

Summa komp. 8

113 500

11,57

0,102

*

Antas att efterkylarens elmotor på 2,2 kW fordrat sin märkeffekt under hela mätperioden på 168 h (7 dygn).
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5 Kartläggning och effektiviseringsförslag
5.1 Flödesprofil och energibehov i kompressorcentralen
I figur 11 redovisas producerad tryckluft i kompressorcentralen i form av
timmedelvärden över ett år (2012-05-09 – 2013-05-08, data hämtad från PDB). Det är
markerat i figuren då KVV, MDI och HVC var i drift.
120
HVC i drift

KVV, MDI i drift

100

Flöde
[Nm3/min]

80
60
40
20
0
2012-05-09

2012-07-09

2012-09-09

2012-11-09

2013-01-09

2013-03-09

Figur 11. Producerad tryckluft i kompressorcentralen mellan 2012-05-09 – 2013-05-08 (baserat på
timmedelvärden).

Sett över året var den genomsnittliga tryckluftproduktionen i kompressorcentralen
56,9 Nm3/min och totalt producerad mängd uppgick till 2,99·107 Nm3. Med
genomsnittlig effektivitet i kompressorcentralen på 0,153 kWh/Nm3 ger det en
energianvändning på 4,58 GWh vilket motsvarar en kostnad om 2,75 Mkr. I tabell 15
visas medelproduktion per årstid (data baserat på minutmedelvärden).
Tabell 15. Medelproduktion per årstid i kompressorcentralen
Period

Medelproduktion [Nm3/min]

2012-05-09 – 2012-09-01 (sommar)

35,6

AFA block 1-5 växelvis
avställda

2012-09-02 – 2012-11-28 (höst)

46,3

HVC i drift periodvis

2012-11-29 – 2013-03-15 (vinter)

85,9

KVV och MDI i drift.
HVC i drift periodvis.

2013-03-16 – 2013-05-08 (vår)

62,7

HVC i drift periodvis

Kommentar

Störst behov av tryckluft uppstår då KVV och MDI är i drift parallellt med de andra
anläggningarna vintertid. Minst behov av tryckluft inträffar under sommaren då
avfallsanläggningarna växelvis ställs av för revision.
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Enligt tabell 15 framgår det att två kompressorer i kompressorcentralen kan förse alla
anläggningar med instrumentluft större delen av året. Under sommaren 2012 uppgick
genomsnittlig produktion till 35,6 Nm3/min vilket motsvarar kapaciteten hos en ZR4.
Medelproduktionen under vår, sommar och höst, när KVV och MDI inte är i drift, uppgår
till 44,9 Nm3/min.
Energianvändning i kompressorcentralen under ett normalår, fördelat på driftscenarion
vinter och sommar, redovisas i tabell 16. Avvikelsen från total använd energi under
senaste driftsäsongen (4,58 GWh) beror på att KVV och MDI senaste året ej varit i drift
motsvarande ett normalår.
Tabell 16. Energianvändning i kompressorcentralen ett normalår, fördelat på vinter och sommar.
Driftscenario

Medelproduktion
[Nm3/min]

Varaktighet
[h]

Effektivitet
[kWh/Nm3]

Energianvändning
[GWh]

Vinter

85,9

3 000

0,160

2,47

Sommar*

44,9

5 760

0,150

2,29

Total

4,76

*

Den tid då KVV och MDI inte är i drift.

5.1.1 Spetsbehov
Då KVV och MDI är i drift uppträder ibland spetsbehov av tryckluft som belastar
kompressorcentralen hårt. I figur 12 redovisas antal timmar luftbehovet överstiger 106,8
Nm3/min (motsvarar kapaciteten hos 3 ZR4) samt 110,8 Nm3/min (motsvarar kapaciteten
hos 2 ZR4 + ZR250) under vinterhalvåret, fördelat per månad. I figur 13 visas antal
minuter behovet överstiger 142,4 Nm3/min (kapaciteten hos 4 ZR4).
80
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Antal timmar [h]

60
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(2 ZR4 + ZR250)
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Figur 12. Antal timmar tryckluftproduktionen i kompressorcentralen översteg 106,8 Nm3/min
respektive 110,8 Nm3/min under vintern 2012/2013.
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Figur 13. Antal minuter tryckluftproduktionen i kompressorcentralen översteg 142,4 Nm3/min under
vintern 2012/2013.

Resultatet visar att tryckluftbehovet på minutmedelnivå under vintern 2012/2013 aldrig
översteg 145,9 Nm3/min (att jämföra med gemensam kapacitet för 3 st ZR4 + ZR250 som
uppgår till 146,8 Nm3/min). Då total installerad kapacitet i kompressorcentralen uppgår
till 182 Nm3/min innebär det att en kompressor ständigt varit outnyttjad.

5.2 Tryckfall
Eftersom det i processdatabasen PDB saknas signaler från flera tryckgivare i anläggnigen
finns ingen möjlighet att övervaka eventuella tryckfall som uppstår. Det framkom dock
under Atlas Copcos analys att maximalt uppmätt tryckfall under mätperioden i december
var 0,5 bar. I deras rapport konstateras att nätet är väldimensionerat och att tryckfall på
0,5 bar anses vara lågt för ett nät av denna storlek.

5.3 AFA block 1 – 4
Luftförbrukningen till gamla avfallsanläggningen uppmättes till 5,5 Nm3/min, med block
4 i full drift (block 1 samt 3 var avställda för revision). Block 1 som genererar större
mängder aska torde använda mer tryckluft än block 4. Block 3 är betydligt mindre och
genererar mindre mängd aska vid drift. Luftförbrukningen i block 1 och 3 har uppskattats
till 7 Nm3/min respektive 3 Nm3/min. All tillförd luft till anläggningen är instrumentluft
från kompressorcentralen.
Följande processer och komponenter har funnits vara de huvudsakliga användarna av
tryckluft i anläggningen







Stoftsändare under ångpanna, block 1
2 st stoftsändare under elfilter, block 1
Stoftsändare vid block 3
Stoftsändare vid block 4
3 st kameror med luftspolning vid eldstäderna, block 1 – 4
Omrörningsluft i våtutmatare, block 1 – 4
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Renblåsning av kameror
Kamerorna förses med luft kontinuerligt för att hålla linserna rena från damm.
Lufttillförseln sker via slang med dimension 6 mm invändig diameter. Det uppskattas att
en strypning vid kameralinsen sker och utloppet antas vara 4 mm diameter. Trycket
uppgår vid alla tre kameror till 0,2 bar(e). Flödet beräknas med ekvation (6) där C samt b
bestäms med ekvation (10) respektive (11). Omvandling till normaltillståndet görs med
ekvation (16).
[

|

]

|

Förbrukningen av tryckluft till tre kameror som är i drift hela året uppgår till
123 000 Nm3. Energibehovet uppgår till 19 MWh/år och kostnaden är cirka 11 kkr/år.
Effektiviseringsförslag
Block 1 och 4 har en sammanlagd stilleståndsperiod på 2 520 h/år och block 3 ställs av
3 760 h/år. Om lufttillförseln bryts till kamerorna vid stillestånd erhålls en besparing av
tryckluft. I tabell 17 redovisas volymen tryckluft som går åt om lufttillförseln begränsas
till pannornas drifttid.
Tabell 17. Använd tryckluft till renblåsning av kameror vid drift av block 1 – 4.
Anläggning

Drifttid [h]

Luftförbrukning kamera [Nm3]

Block 1

7 500

35 100

Block 3

5 000

23 400

Block 4

7 500

35 100

Summa

-

93 600

Avstängning av luften till kamerorna i block 1-4 under stilleståndsperioder får följande
konsekvenser:





Tryckluftbesparing:
Energibesparing:
Ekonomisk besparing:
Minskade CO2-utsläpp:

29 400 Nm3/år
4,4 MWh/år
2,6 kkr/år
1,8 ton/år.

Omrörningsluften till våtutmatare
Till våtutmatarna på block 1 och 4 är fyra st dysor anslutna och till block 3 är två st dysor
anslutna. Via de anslutna dysorna blåser man in tryckluft i vattnet. Blåsningen ligger i en
sekvens och pågår cirka 10 sek/min och används för att förhindra stopp i askutmatningen.
På grund av avlagringar som bildas i vattenbadet täpps luftmunstyckena till och enligt
driftpersonalen uppskattas det vara helt igentäppt ungefär hälften av all drifttid.
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Total blåstid över en driftsäsong uppgår då till 625 h. Vid mätning av luftflödet till AFA
kunde ungefärligt flöde till omrörningsluften uppskattas. Detta genom att hitta toppar i
flödeskurvan som återkom varje minut och som hade cirka 10 sekunders varaktighet.
Omrörningsluften till block 4 uppskattas ha en momentan förbrukning på 3 Nm3/min.
Detta behov antas gälla också för block 1. Omrörningsluftflödet till block 3 antas uppgå
till hälften, det vill säga 1,5 Nm3/min. Med ovan angivna blåstid över en driftsäsong
uppgår total tryckluftförbrukning till 281 000 Nm3. Användningen av elenergi är 43
MWh/år och kostnaden för omrörningsluften blir 26 kkr/år.
Tryckluftkärl
Det har i den gamla avfallsanläggningen tidigare funnits en komplett kompressorcentral
med tillhörande torkutrustning och tryckluftkärl. Idag används inte utrustningen; både
tork och kärl är bortkopplade från tryckluftnätet. De två tryckbehållarna på 1 m3 vardera
skulle med fördel kunna kopplas in i tryckluftnätet igen för att ge nätet mer buffertvolym.
Idag finns ingen annan tryckluftbehållare installerad i närheten av AFA. På luftröret till
behållarna sitter en blindfläns framför torkutrustningen. Det är möjligt att istället endast
låta torkutrustningen vara bortkopplad och återansluta tryckkärlen till nätet.

5.4 Rökgasreningen (RGR)
I rökgasreningen renas rökgaserna från block 1 – 4 och anläggningen är ständigt i drift
samtidigt som avfallspannorna. Luftflödet till anläggningen uppmättes till 4,4 Nm3/min
då block 3 och 4 var i drift (block 1 var avställt för revision). All tillförd luft till
anläggningen är instrumentluft från kompressorcentralen.
Huvudsakliga användare av tryckluft är följande







Rensning av slangfilter
2 st stoftsändare under slangfilter
Rensning av kassettfilter recirkulationssilo
Stoftsändare under recirkulationssilo
Spärrluft till cellmatare under recirkulationssilo
Spärrluft till cellmatare under kalksilo

Enligt leverantörens anläggningsbeskrivning uppgår rensluftbehovet i slangfiltret till
0,5 Nm3/min vid normal drift. Rensning av kassettfiltret kräver 0,025 Nm3/min.
Cellmatarna är monterade under två silos. Aska matas genom cellmatarna till ett
pneumatiskt transportsystem där transportluften förses med en blåsmaskin.
Sändningstrycket har avlästs till 0,3 bar(e). Spärrluften till cellmatarna är oavbrutet i drift
och används för att hålla rent axel och kullager. Luften förs in vid lagren på båda sidor
om cellmatarna med slang om 6 mm invändig diameter. Trycket på ingående luft justeras
med reglerbara reducerventiler (regulatorer) och de är inställda på 3,0 bar(e) respektive
3,5 bar(e). Luftförbrukningen har uppskattats till cirka 20 Nm3/h per cellmatare. Denna
uppskattning baseras på datablad gällande cellmatare som finns installerade i KVV där
spärrluft också använts. Över ett år uppgår luftbehovet till 350 000 Nm3, med
motsvarande energianvändning på 54 MWh. Kostnaden för inköpt el blir 32 kkr/år.
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Effektiviseringsförslag
Inställt tryck till cellmatarna bör sänkas något för att minska luftförbrukningen. Enligt de
datablad som granskats ska spärrlufttrycket uppgå till 0,5 bar över sändningstrycket. Om
båda regulatorer justeras till 1 bar(e) bör förbrukad mängd tryckluft uppgå till 7 Nm3/h
per cellmatare. Årlig besparing uppgår då till följande (förutsatt drift i 8 760 h):





Tryckluftbesparing:
Energibesparing:
Ekonomisk besparing:
Minskade CO2-utsläpp:

228 000 Nm3/år
35 MWh/år
21 kkr/år
14 ton/år

5.5 Vattenbehandlingen
I vattenbehandlingen renas processvattnet från rökgasreningen och byggnaden innesluter
även absorptionsvärmepumparna 1-4. Likt rökgasreningen är vattenbehandlingen alltid i
drift då de äldre avfallspannorna är igång. Under drift uppmättes luftförbrukningen till
1,6 Nm3/min (med block 1 ur drift). All tillförd luft till anläggningen är instrumentluft
från kompressorcentralen.
Huvudsakliga användare av tryckluft är följande




Rensning av kassettfilter, silo för flygaska
Stoftsändare vid silo för flygaska
Mammutpump i sandfilter

Mammutpumpen i sandfiltret har enligt tillverkaren ett tryckluftbehov på 0,06 Nm3/min.
Kassettfiltret använder cirka 0,025 Nm3/min i renssyfte. Stoftsändaren har under
mätningen visats sända var 30 minut och varje sändning har pågått i 10 minuter.
Momentan förbrukning har under sändningsförloppet varit cirka 4,3 Nm3/min (se bilaga 7
för mätkurvor). Normalt är stoftsändaren nivåstyrd vilket innebär att sändningsfrekvensen
beror på hur mycket flygaska som erhålls från AFA block 1-4. Om det dock antas att
sändningsfrekvensen är enligt uppmätt resultat uppgår genomsnittligt luftbehov till
1,4 Nm3/min.
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5.6 AFA block 5
Tryckluftbehovet i block 5 har approximerats till 12 Nm3/min. All tillförd luft till
anläggningen är instrumentluft från kompressorcentralen. Huvudsakliga användare av
tryckluft i block 5 är följande














Rensning av slangfilter
4 st stoftsändare under slangfilter
Stoftsändare under elfilter
Spärrluft till kamera vid asktransportör
Spärrluft till kamera vid eldstad
Spärrluft till kamera vid vattentank, s.k. ”clarifier”
4 st IR-detektorer i bunkerhallen med renblåsning
2 st IR-detektorer i inmatningstratt med renblåsning
Spärrluft till cellmatare vid asksilo
2 st pneumatiska membranpumpar vid våtutmatare
Rensning av kassettfilter på kalksilo
Rensning av kassettfilter på hydratkalksilo
Rensning av kol- och sandfilter i vattenbehandlingen

IR-detektorer
IR-detektorerna i bunkerhallen och inmatningstratten tillhör brandvarningssystemet och
är i drift året om. Miljön i bunkerhallen och inmatningstratten är mycket dammig varför
IR-detektorerna behöver renhållas för att bibehålla god funktion. Detektorerna är
utrustade med ett renblåsningssystem och enligt leverantörens uppgifter uppgår
tryckluftanvändningen till 142 Nl/min och detektor. Med sex detektorer ger det en total
förbrukning på 448 000 Nm3/år vilket motsvarar 68,5 MWh/år använd elenergi i
kompressorcentralen. Kostnaden för den använda tryckluften uppgår till 41,1 kkr/år.
Bunkerhallen innehåller avfallsbränsle även under revisionsperioder. Eftersom
detektorerna fyller en funktion även då blocket står stilla är det därför inte aktuellt att
bryta lufttillförseln under stilleståndsveckorna.
Kameror
Linserna på kamerorna vid eldstaden, asktransportören och clarifiern hålls rena med
tryckluft. Vid utmatning av aska från våtutmatarna finns risk att både damm och kondens
fastnar på kameralinsen. Vid clarifiern finns det risk att kondens bildas på kameralinsen
då vattenångor stiger upp från tanken. Detta leder till att sikten skyms för personalen i
kontrollrummet.
För kameran ovanför asktransportören gäller följande: trycket på inkommande luft vid
kameran ovanför slaggbandet är reglerat till 4 bar(e). Luften leds med slang med längd 5
m och 6 mm invändig diameter. Framför kameralinsen sitter ett fördelningsmunstycke
med 16 st hål à 1 mm diameter. Slang och munstycke betraktas som seriekopplade varvid
Cs och bs bestäms med ekvation (14) respektive (15). Tryckfaktorn ω bestäms med
ekvation (7). Flödet beräknas med ekvation (6) och omvandling till normaltillståndet görs
med ekvation (16). Se bilaga 10 för beräkning av kamerans pneumatiska parametrar.
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Årlig tryckluftförbrukning uppgår till 189 000 Nm3 vid oavbruten drift. Resulterande
energianvändning och kostnad är 29 MWh/år respektive 17 kkr/år.
Det finns tre kameror installerade över transportbandet för askutmatning, varav två kräver
kontinuerlig rengöring av linserna. Endast den första kameran blåses rent med tryckluft.
Linsen på den andra kameran renhålls med hjälp av en luftridå som trycker undan damm
som stiger upp från bandet. En fläkt tillgodoser luftbehovet och luftströmmen
transporteras i spirorör.
Kameran vid vattentanken kallad clarifiern är försedd med ett likadant
fördelningsmunstycke som kamera 1 ovanför slaggbandet. Luften transporteras i en 17 m
lång slang med invändig diametet på 6 mm. Systemet betraktas som seriekopplat och
flödet bestäms med samma uppsättning ekvationer som ovan. Uppströmstrycket är inte
strypt och uppgår till 7 bar(e).
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Årlig tryckluftförbrukning uppgår till 216 000 Nm3 vid oavbruten drift. Resulterande
energianvändning och kostnad är 33 MWh/år respektive 20 kkr/år.
Effektiviseringsåtgärd kameror
Istället för att blåsa rent slaggbandkamera 1 med tryckluft föreslås att samma lösning som
används vid kamera 2 tillämpas. En luftridå kan skapas med hjälp den befintliga fläkten
förutsatt att spiroröret som förser kamera 2 förlängs. Uppskattningsvis uppgår
investeringskostnaden till 15 kkr för rör, montage och ställningsbygge.
Återbetalningstiden uppgår till cirka 11 månader och åtgärden ger följande besparingar:





Tryckluftbesparing:
Energibesparing:
Ekonomisk besparing:
Minskade CO2-utsläpp:

189 000 Nm3/år
29 MWh/år
17 kkr/år
12 ton/år

Då flödeskapaciteten på fläkten är okänd bör denna undersökas innan den föreslagna
rördragningen genomförs.
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Om ej tillräckligt luftflöde kan erhållas från befintlig fläkt föreslås att en ny fläkt
införskaffas. En radialfläkt med flödeskapacitet på 2,5 Nm3/min, vid 260 Pa övertryck,
utrustad med en elmotor med märkeffekt 80 W kostar hos en kontaktad leverantör 1,3 kkr
(Memner, 2013). Installationen kan antas kosta cirka 10 kkr (el, dokumentation,
montage) och rördragningen antas kosta 15 kkr om montering sker på samma plats som
den befintliga fläkten. Motorns elbehov kan försummas. Återbetalningstiden för den
alternativa lösningen uppgår till 1,5 år.
Vid clarifiern är det begränsat utrymme mellan kamera och vattentank varför en luftridå
här inte rekommenderas. Istället föreslås att en tryckregulator installeras med vilket
trycket till luftblåsningen stryps. Det antas att regulator och installation kostar
1 kkr. Om trycket stryps till 1 bar(e) uppgår nya flödet till
[
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]
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Ny årlig tryckluftanvändning är 53 000 Nm3. Följande besparingar erhålls:





163 000 Nm3/år
25 MWh/år
15 kkr/år
10 ton/år

Tryckluftbesparing:
Energibesparing:
Ekonomisk besparing:
Minskade CO2-utsläpp:

5.7 Ureastationen
I ureastationen förbereds den urea som doseras in i pannorna för NO x-reduktion. Från en
silo matas ureagranulat med skruvtransportör till ett beredningskärl fyllt med varmvatten.
Under silon finns ett par doserskruvar som för granulatet ned till ett stup och vidare till
transportörskruven. Torr instrumentluft från stamnätet stryps med en regulator till 1,5
bar(e) och blåses in i bakkant på höljet, i mitten av stupet. Från regulatorn leds luften i en
slang på 2 cm invändig diameter och vid höljet matas luften in via en koppling där inre
diametern uppgår till cirka 1,4 cm. Pneumatiska konduktansen C för strypningen bestäms
med ekvation (10), tryckförhållandet b bestäms med ekvation (11) och tryckfaktorn ω
bestäms med ekvation (7). Tryckluftförbrukningen uppgår enligt ekvation (6) till
[
|
|

[

]
]

|
|
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Med ett flöde på 2,6 Nm3/min uppgår årsförbrukningen av tryckluft till 1,37·106 Nm3
vilket motsvarar 210 MWh använd elenergi i kompressorcentralen. Elkostnaden uppgår
till 126 kkr/år.
Funktionen med tryckluften är oklar och i anläggningens tekniska dokumentation
omnämns lufttillförseln ej. Troligtvis har den installerats för att förhindra fukt från att ta
sig till granulatet i silon men det kan även vara i syfte att förhindra igensättningar i
stupet. För att se vad avsaknad av luftblåsningen får för konsekvenser har ett försökt
gjorts där luften kopplats bort helt under 14 dygn. Under försöksperioden har inga
problem uppstått med vare sig igensättning eller klumpbildning i dosersektionen.
Behovet av urea har dock varit begränsat eftersom block 1 har varit avställt för revision.
Totalt 24 m3 urealösning har beretts i blandstationen under försöksperioden. Under
vintern då hela AFA var i drift uppgick behovet till 75 m3 under 14 dygn. Möjligen finns
behov av luftblåsningen vintertid då större mängder ureagranulat doseras. Vidare gäller
att ökad risk för kondens föreligger då det är kallare under vintern.
Effektiviseringsförslag
Fortsätt med experimentet och se hur anläggningen hanterar större doseringar av urea
kommande höst och vinter. Om behov av luftblåsning finns vid ökad ureadosering
rekommenderas att en magnetventil installeras som kopplas in till styrsystemet.
Förslagsvis anordnas en tidsinställd styrning av magnetventilen och två olika program
kan vara lämpligt. Ett för vinterdrift och ett för sommardrift. Uppskattningsvis kostar
programmeringsarbetet samt installation av magnetventil sammanlagt 10 kkr.
Om luftförbrukningen halveras under vinterhalvåret (6 mån) och ingen luft behövs
resterande tid (6 mån) uppgår den årliga besparingen till följande:





Tryckluftbesparing:
Energibesparing:
Ekonomisk besparing:
Minskade CO2-utsläpp:

1,03·106 Nm3/år
158 MWh/år
95 kkr/år
63 ton/år.

Återbetalningstiden för åtgärden uppgår till 38 dagar.

5.8 Bolandsverket
Tryckluftbehovet i Bolandsverket varierar mycket beroende på vilka pannor som är i drift
samt hur hårt HVC belastas. Vid högre effekt på HVC genereras större mängder flygaska
som måste omhändertas. Luftförbrukningen i Bolandsverket vid drift av HVC har
uppskattats till mellan 17 Nm3/min och 28 Nm3/mina och det antas att genomsnittligt
behov ligger mitt i intervallet, det vill säga 22,5 Nm3/min. Huvudsaklig användning av
tryckluft inom Bolandsverket är följande

a

Vid en genomsnittlig effekt på HVC av 73 MW erhölls 17 Nm3/min och 83 MW gav 28 Nm3/min (baserat
på data insamlat under en vecka respektive 11 dagar) då utgående luft från kompressorcentralen studerades.
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Rensning av slangfilter
2 st stoftsändare under slangfilter
Stoftsändare under elfilter
Stoftsändare under luftförvärmare, HVC
Stoftsändare under kalksilo, HVC
Rensning av kassettfilter kalksilo, HVC
Rensning av kassettfilter på 2 st kalkdagsilos, HVC

Vid normal drift uppgår slangfiltrets rensluftbehov till 2,5 Nm3/min, enligt leverantörens
datablad. Två kalkdagsilos vid HVC används som mellanlagring av kalk innan inmatning
sker till pannan. Vid påfyllning av kalk rensas kassettfilter monterade på silotoppen med
tryckluft, likt funktionen hos slangfiltren. Rensningen per silo kräver 0,085 Nm3/min.
Rensningen av kassettfiltret på den större kalksilon antas uppgå till 0,025 Nm3/min, likt
de silos som finns i rökgasreningen och vattenbehandlingen.

5.9 Bränsleberedningen (BrB)
Anläggningen används både när KVV och när HVC är i drift. När KVV körs går två
kvarnlinjer och när enbart HVC går används en kvarnlinje. Tryckluftförbrukningen i BrB
vid drift av KVV uppgår till 3,2 Nm3/min (exklusive läckage). Om det antas att
luftförbrukningen är lika stor för båda kvarnlinjerna kräver anläggningen 1,6 Nm3/min
när endast en kvarnlinje går. Under våren när anläggningen ej var i drift uppmättes
läckageflödet till 0,8 Nm3/min. Energiåtgången i kompressorcentralen för att producera
tryckluft motsvarande läckageflödet uppgår till 66 MWh/år, vilket kostar cirka 40 kkr/år.
Glöd- och flamdetektorer
I BrB och finns utrustning för detektering av gnistor, glöd och flammor, så kallade
Fireflyögon, installerade på två bränslesilos samt på bränsleledningarna. Ytterligare
detektorer finns installerade vid KVV på två bränslesilos. Vid brandutveckling skickar
detektorerna signaler till brandsläckningssystemet som går igång. För att utrustningen
inte ska ta skada av processvärmen kyls komponenterna ständigt med tryckluft.
Kylförmågan avgörs av luftflödet genom detektorn och flödet beror på ingående
lufttryck, se figur 14. Vidare måste kylluften vara torr för att de elektriska
komponenterna i detektorn inte ska ta skada. Tillverkaren rekommenderar en daggpunkt
på -40°C.
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Figur 14. Kylluftflöde till detektorn som funktion av kyllufttryck (Firefly AB, 2012).

Det ingående trycket bestäms med en regulator vilket varje enskild detektor är utrustad
med. Processtemperaturen i BrB uppgår normalt till 95°C under drift men stundvis kan
temperaturen stiga upp mot 120°C, bland annat när anläggningen tas i drift (Sjöstedt,
2013). Enligt figur 15 bör samtliga regulatorer vara inställda på cirka 0,3 bar(e) för att
kylbehovet ska uppfyllas. Då marginal för temperaturvariationer kan vara önskvärt är
0,5 bar(e) en lämplig tryckinställning. Luftförbrukningen för Fireflyögonen vid olika
tryck är uppmätt av tillverkaren och redovisas i figur 14.

Figur 15. Kylluftstryck till detektorn som funktion av processtemperatur (Firefly AB, 2012).

Under kartläggningen upptäcktes att vissa regulatorer var inställda för högt. Enligt
personal på Vattenfall Värme Uppsala är någon av regulatorerna troligtvis trasig vilket
innebär att avläsningen inte blir helt korrekt. Vilken regulator som eventuellt är trasig och
om den har ersatts är oklart. I tabell 18 redovisas de avlästa trycken och motsvarande
luftförbrukning för varje detektor.
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Tabell 18. Avläst lufttryck till Fireflyögon och motsvarande luftförbrukning.
Placering

Avläst tryck [bar(e)]

Luftförbrukning [Nl/min]

Silo 1

1,0

45

Silo 1

1,0

45

Silo 1

2,0

82

Silo 1

2,4

82+*

Silo 2

0,5

25

Silo 2

0,5

25

Silo 2

0,5

25

Silo 2

0,5

25

Bränsleledning

1,4

60

Bränsleledning

1,4

60

Bränsleledning

1,4

60

Bränsleledning

1,4

60

Bränsleledning

1,4

60

Bränsleledning

1,4

60

KVV

0,5

25

KVV

1,4

60

-

799

Summa
*

Trycket ligger utanför tillverkarens mätintervall och flödet sätts därför till det max angivna.

Med en tryckluftförbrukning på 799 Nl/min över ett helt år erhålls en total förbrukning på
cirka 420 000 Nm3. Elenergiåtgången för den producerade tryckluften uppgår till
64 MWh/år och elkostnaden är cirka 39 kkr/år.
Effektiviseringsförslag
För att minska användningen av tryckluft bör alla regulatorer vara inställda på 0,5 bar(e)
vilket ger en luftförbrukning per detektor på 25 Nl/min (400 Nl/min totalt). Detta
luftflöde uppfyller kraven på kylning och ger en ny årsförbrukning av luft på
210 000 Nm3/år, vilket innebär en besparing på 210 000 Nm3/år. Denna luftvolym
motsvarar en energibesparing om 32 MWh/år och kostnadsbesparing på 19 kkr/år.
Eftersom någon regulator antagligen är felvisande bör tryckjusteringen göras i samråd
med kontrollrummet när anläggningen är i drift för att säkerställa kylfunktionen i alla
detektorer.
Ytterligare besparing erhålls om lufttillförseln stängs av när anläggningen ställs av över
sommaren.
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Med stillestånd på cirka 2 500 timmar (3,5 månader) minskar luftanvändningen med
60 000 Nm3, förutsatt att kyltrycket till alla detektorer är nedställt. Detta ger en
energibesparing på 9 MWh/år och en kostnadsbesparing på 5 kkr/år. Se tabell 19 för en
sammanställning av åtgärderna.
Tabell 19. Resultat av effektiviseringsförslag i BrB
Åtgärd

Energibesparing
[MWh/år]*

Ekonomisk besparing
[kkr/år]

Miljönytta
[ton CO2-ekv/år]

Tryckjustering

32

19

13

Sommaravstängning

9

5

4

Summa

41

24

17

5.10 MDI och KVV
Totalt behov av instrumentluft för MDI och KVV uppskattas enligt resultatet i 5.1 till
39,4 Nm3/minb. Läckageflödet i MDI uppmättes till 2,22 Nm3/min. Energiåtgången i
kompressorcentralen för att producera tryckluft motsvarande läckageflödet uppgår till
179 MWh/år, vilket kostar cirka 107 kkr/år. I MDI används tryckluft huvudsakligen till
följande






Rensning av slangfilter
Rensning av recirkulationssilons kassettfilter
Transportluft till 6 st stoftsändare
Renblåsning av övervakningskameror i kamrarna
Atomisering av vatten i MDI-dysorna

Instrumentluft som tas från stamnätet (se figur 10) används som transportluft till
stoftsändarna, renblåsning av kameror samt rensning av kassettfiltret. Fuktig tryckluft
som framställs i kompressor 6 och 7 används enkom för atomisering av vatten i MDIdysorna. Komprimerad luft från kompressor 8 utnyttjas endast för rensning av
slangfiltret.
Recirkulationssilons kassettfilter rensas med tryckluft då silon påfylles. Ingen mätning
har gjorts av erforderlig luftmängd, men enligt leverantörens dokumentation krävs cirka
1,2 Nm3/min. Detta är relativt högt jämfört med de andra kassettfiltrena, men detta
belastas hårdare.
Stoftsändarna i MDI är hårt belastade när anläggningen är i drift. I Atlas Copcos analys
framgår att instrumentluftanvändningen i MDI är cirka 61 Nm3/min. Detta resultat får
dock ses som orimligt eftersom MDI och KVV gemensamt använder cirka 39,4 Nm3/min.

b

Framgår av följande: 85,9 Nm3/min (vinterbehovet) – 44,9 Nm3/min (basala behovet) – 1,6 Nm3/min
(halva behovet i BrB) = 39,4 Nm3/min. Se kap 5.1 och 5.9 gällande data.
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Vidare gäller att en instrumentluftanvändning på 61 Nm3/min i enbart MDI ej stämmer
överens med totalt producerad tryckluft i kompressorcentralen under samma mätperiod
då sammanlagd tryckluftförbrukning i de andra anläggningarna tas i beaktning.
I KVV finns flera stoftsändare installerade. Det luftbehov som anges i teknisk
dokumentation från leverantören gäller inte längre eftersom flera sändare har byggts om
och sändningstrycket har justerats upp. Stoftsändarna med dess ursprungliga
luftförbrukning redovisas här



9 st under elfitret
2 st under luftförvärmaren

4,55 Nm3/min
1,33 Nm3/min

I projektdokument från tillbyggnationen av MDI-anläggningen har ett totalt luftbehov på
40 Nm3/min angetts för alla sändare, inkl. de i MDI. Enligt en svensk leverantör av
stoftsändare är en rekommendation cirka 8-10 Nm3/min per sändare. Detta är dock inte
det faktiska tryckluftbehovet utan rekommenderad kapacitet i kompressorcentralen.

5.10.1

Kompressor 8

Rensluftbehovet till slangfiltret ombesörjs av kompressor 8. Förbrukningen är där
uppmätt av Atlas Copco till 12,3 Nm3/min. Den uppmätta förbrukningen stämmer
någorlunda överens med rensluftbehovet på 13,1 Nm3/min som anges i tekniska
dokumentationen. Årlig energiförbrukning för kompressor 8 redovisas i tabell 20.
Tabell 20. Energianvändning i kompressor 8 ett normalår
Medelproduktion
[Nm3/min]

Varaktighet
[h]

Effektivitet
[kWh/Nm3]

Energianvändning
[MWh]

12,3

3 000

0,102

226

5.10.2

Övervakningskameror

I varje MDI-kammare finns 4 st övervakningskameror installerade. Dessa används för att
kontrollera spraybilden på den ingående vatten/kalk-mixen samt för att upptäcka
eventuella igensättningar i lansmunstyckena. Kamerorna är monterade i industriella
kamerahus av plåt och tryckluft används för att hålla linserna rena.
Lufttillförseln till kamerorna styrs manuellt med handventiler och dessa stängs när
anläggningen tas ur drift för säsongen. Luften som används är nedstrypt instrumentluft
från kompressorcentralen och trycket på ingående luft uppgår till 0,5 bar(e). Med den
mobila flödesmätaren mättes luftbehovet till 5,4 Nm3/min då alla kameror förseddes med
tryckluft, vilket ger förbrukning på 972 000 Nm3 per driftsäsong. Detta ger en
energianvändning på 156 MWh/år vilket kostar 94 kkr/år.
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Effektiviseringsförslag #1
Istället för att använda tryckluft för renblåsning av kamerorna föreslås att en blåsmaskin
installeras för att ombesörja det luftbehov som finns. Anbud har inkommit på en
blåsmaskin med följande specifikation:




Δp:
Elmotor:
q:

0,7 bar
15 kW
5,4 Nm3/min

Plats för blåsmaskinen finns invid MDI-byggnaden där rökgasfläkten står. Kostnader för
installation och rördragning har uppskattats med hjälp av personal hos Vattenfall Värme
Uppsala till cirka 80 kkr för planering, montage, material, el och dokumentation. Pris på
blåsmaskinen uppgår till 48 kkr. Med antagandet att elmotorn kräver sin märkeffekt vid
drift kommer energianvändningen uppgå till 45 MWh/år vilket ger en elkostnad på 27
kkr/år.
Effektiviseringsförslag #2
Ett annat alternativ är att använda en befintlig blåsmaskin hos Vattenfall Värme Uppsala
som ej längre är i bruk. Den maskin som finns tillgänglig har följande specifikation:




Δp:
Elmotor:
q:

0,3 bar
11 kW
10 Nm3/min

Blåsmaskinen är ej utrustad med ljuddämpande huv. Byte av olja, drivremmar och filter
krävs också innan den tas i bruk. Servicekostnaden kommer uppgå till cirka 6 kkr.
Installationskostnaden antas vara densamma som i förslag #1, det vill säga 80 kkr. Då
flödeskapaciteten överstiger den idag använda luftmängden kan en frekvensomriktare
installeras för att reglera varvtalet på elmotorn och därmed också flödet.
Frekvensomriktaren kostar cirka 7 kkr från samma leverantör som inkom med anbudet på
den nya blåsmaskinen. Om effektbehovet ändock antas uppgå till elmotorns märkeffekt
kommer energianvändningen vara 33 MWh/år. Elkostnaden blir då 20 kkr/år. Kostnaden
för en ljuddämpande huv är enligt tillverkaren större än kostnaden för den nya
blåsmaskinen i förslag #1. Av denna anledning kan ett köp av huv inte rekommenderas.
Båda förslagen förutsätter att maskinen startas och stoppas lokalt. I tabell 21
sammanställs båda förslagen.
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Tabell 21. Jämförelse av förslagen som gäller ersättning av tryckluft till MDI-kameror
Energibesparing
[MWh/år]

Ekonomisk
besparing
[kkr/år]

Miljönytta
[ton CO2-ekv/år]

Investering
[kkr]

Återbetalningstid
[år]

#1

111

67

44

128

1,9

#2

123

74

49

93

1,25

Förslag

5.10.3

Kompressor 7 och atomiseringsluft

Som nämndes i avsnitt 4.2 installerades inför driftsäsongen 2012/2013 nya munstycken i
alla MDI-lansarna. Under driftsäsong 2011/2012 uppgick luftförbrukningen med de äldre
munstyckena till 6,7 Nm3/min och kammare, vilket innebär 4 st lansar. Lufttrycket var
inställt på 6,4 bar(e) och svavelreduktionen uppgick till 65 %. Med nya munstycken var
luftförbrukningen senaste säsongen 4,8 Nm3/min och kammare. Genomsnittligt lufttryck
var 5,8 bar(e), vilket är högre än munstyckenas designtryck, och reduktionsgraden av
svavel uppgick till 55 %. Kostnaden för 24 munstycken uppgick till 143 kkr (5 950 kr/st).
Effektiviseringsåtgärd
Innan KVV och MDI ställdes av för säsongen genomfördes ett test under 9 dagar
(2013-03-25 – 2013-04-04) där lufttrycket till atomiseringen stegvis ställdes ned till 4,5
bar(e) vilket bättre motsvarar det tryck munstyckena är designade förc. Med den lägre
tryckinställningen erhölls en luftförbrukning på 3,6 Nm3/min och kammare.
Reduktionsgraden uppgick under testet till 65 %. I tabell 22 redovisas resulterande
luftförbrukning samt energianvändning för båda munstyckena samt den lägre trycknivån.
Tabell 22. Luftförbrukning i MDI-dysor ett normalår för båda munstyckena och nya trycknivån.
Driftsituation

Luftförbrukning
[Nm3/min]I

Varaktighet [h]

Effektivitet
[kWh/Nm3]

Energianvändning
[MWh/år]

Gamla munstycken

33,5II

3000

0,140

844

Nya munstycken

24,0

3000

0,140

605

Nya + tryckjustering

18,0

3000

0,140

454

I

Ett normalår antas 5 kammare vara i drift hela säsongen
Eftersom kompressor 7 har en kapacitet på 33,2 Nm3/min framgår här att kompressor 6 tidigare användes mer
frekvent.
II

Vattenfall Värme Uppsala är måna om att inte riskera försämrad svavelreduktion och av
den anledningen måste trycksänkningen utvärderas nästa driftsäsong. Under de nio
testdagarna eldades torv från Ryssland och pelletsinblandningen uppgick initialt till 30 %
men sänktes till 25 % efter 2 dagar.

c

Tidigare utförda experiment där trycket ställts in på 4,2 bar(e) till dysor i två enskilda kammare visade att
det låga trycket orsakade fler igensättningar av munstycken. Trycket justerades dock till 4,5 bar(e) med
goda resultat.
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Besparingspotentialen till följd av nya munstyckens samt lägre tryckinställning redovisas
i tabell 23.
Tabell 23. Besparing med nya munstycken samt lägre atomiseringstryck i MDI.
Åtgärd

Energibesparing
[MWh/år]

Ekonomisk besparing
[kkr/år]

Miljönytta
[ton CO2-ekv/år]

Nya munstycken

239

143

96

Lägre atomiseringstryck

151

91

60

Summa

390

234

156

Återbetalningstiden för de nya munstyckena uppgår till 1 år. Kompressor 7 som
producerar den tryckluft som används till atomiseringen av vattnet i MDI-dysorna
levererar luft med ett genomsnittligt tryck på 6,9 bar(e). Eftersom användningsområdet
för luften endast är atomiseringen bör utgående tryck motsvara det tryck som krävs av
processen. Efter den trycksänkning som genomförts är atomiseringstrycket reglerat till
4,5 bar(e). Om den trycknivån består efter utvärderingsperioden nästa driftsäsong kan
utgående tryck från kompressorn sänkas till 4,9 bar(e) vilket ger marginal för eventuella
tryckfall. Effektbehovet bestäms med ekvation (5)
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Av resultatet framgår det att effektbehovet för kompression till den lägre trycknivån
sjunker med 16 %.
Eftersom atomisernigen kräver mindre mängd luft vid den nya tryckinställningen
kommer kompressorn inte att belastas lika hårt framöver. Pålastad tid kommer utgöra
54 %d gentemot 71 % tidigare. Vidare antas det att kompressorn inte står avstängd vid
något tillfälle, utan all tid antas vara på- eller avlast. Energibesparingen jämfört med
tidigare energibehov uppgår till 12 % (se bilaga 8 för beräkning).
Tabell 24. Energibesparing som följd av lägre utgående tryck från kompressor 7.
Åtgärd
Trycksänkning
kompressor 7
*

d

Energibesparing
[MWh/år]*

Ekonomisk besparing
[kkr/år]

Miljönytta
[ton CO2-ekv/år]

54

32

22

Besparing på 12 % av 454 MWh/år, se tabell 22.

Behov/kapacitet [Nm3/min]: 18/33,2 ≈ 0,54
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5.11 Övriga förbrukare
Analysutrustning
I alla anläggningar finns utrustning som analyserar rökgaserna med avseende på utsläpp.
Till exempel övervakar man halter av kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx), koldioxid
(CO2), kolmonoxid (CO) och lustgas (N2O). Även syrehalten i ingående förbränningsluft
mäts. Viss analysutrustning använder tryckluft för periodisk renblåsning av instrument
och en del mätstationer använder tryckluft som referensluft. I tabell 25 finns
analysutrustningens luftförbrukning summerad, anläggning för anläggning.
Tabell 25. Årlig luftförbrukning i analysutrustning för varje anläggning.
Anläggning

Luftmängd [Nm3/år]

KVV

3 600

Bolandsverket

1 900

AFA Block 1 – 4

2 600

Rökgasreningen

37 000

AFA Block 5

100 000

BrB

57 000

Summa

202 100

För att komprimera och torka en luftvolym på 202 100 Nm3 går det åt 31 MWh och det
görs till en kostnad av cirka 19 kkr per år.
Övrigt
Utöver de ovan angivna förbrukarna förekommer kortvarig blåsning med blåsmunstycken
av driftpersonal och styrluft till magnetventiler, ställdon och cylindrar. Tryckluft används
även till fluidisering av material i silos för att underlätta utmatning. Tryckluft förbrukas
också i pneumatiska slaghammare som används under elfiltren vid avfallsanläggningarna.
Då dessa förbrukare endast kräver luft intermittent åtgår inga stora volymer. Först när
komponenter av detta slag börjar läcka ger de upphov till betydande kostnader för
tryckluft.
I de fall problem uppstår med stoftsändningar, till exempel i form av proppar i
transportrör, finns möjlighet att koppla in hjälpluft via anslutningar längs rören. Vid vissa
anslutningar sitter slang inkopplat oavbrutet. Vissa anslutningar öppnas och stängs med
handventiler och vissa med magnetventiler. Där manövrering av handventiler krävs
behöver driftpersonalen vara uppmärksam och säkerställa att ventilerna stängs ordentligt
efter att problemet med sändningen är avhjälpt.
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5.12 Läckage
Totala läckaget av instrumentluft har uppskattats till 7,5 Nm3/min. Det motsvarar cirka
13 % av den över året genomsnittliga produktionen i kompressorcentralen och resulterar i
en energianvändning på 603 MWh/år. Elkostnaderna uppgår till 362 kkr/år. Denna
approximation erhålls av följande:
Avläst produktion i PDB vid drift av endast AFA block 1-4:
Varav AFA block 1-4 inkl. RGR och vattenbehandlingen kräver:

29,0 Nm3/min
21,5 Nm3/min

Under kartläggningsarbetet hittades cirka 90 st läckage av varierande storlek i
anläggningarna. Dessa läckage kunde identifieras med hörsel utan ansträngning och fler
läckage förväntas hittas om ultraljudsmätare används. Vid senaste läckagesökningen av
extern part (utförd med ultraljudsmätare) upptäcktes knappt 300 läckor. I BrB och MDI
där läckagen har kvantifierats med den mobila flödesmätaren ger läckagen upphov till en
sammanlagd energiåtgång på 245 MWh/år. Läckaget i BrB motsvarar 25 % av momentan
luftförbrukning i anläggningen vid full drift.
Regelbundna ronderingar med ultraljudsmätare bör genomföras under driftsäsongen och
läckor som upptäcks bör åtgärdas om så är möjligt under drift. För att utvärdera
tätningsarbetet under driftsäsongen bör den mobila flödesmätaren användas för att
kvantifiera läckage i varje anläggning under stillastående perioder. Eftersom
avfallsanläggningarna endast ställs av under korta perioder sommartid måste
läckagemätningen planeras in i förväg för att erforderliga resurser ska avsättas.

5.13 Kompressorcentralen
5.13.1

Nytt styrsystem

Atlas Copco har i sin analys lämnat förslag på att köpa in ett nytt styrsystem för
kompressorcentralen. Genom att samla in data och analysera historik ska det nya
systemet kunna förutse kommande behov i anläggningarna och genom det se till att rätt
antal kompressorer står redo för produktion. Detta minimerar antal start och stopp av
motorer och minimerar även avlastad tid för kompressorerna. Vidare erhålls ett snävare
tryckband med det nya styrsystemet. Dessutom är ett nytt styrsystem en förutsättning för
en eventuell installation av nya varvtalsstyrda kompressorer. Enligt Atlas Copcos
simulering ska systemet under vinterdrift spara 5,2 % av tillförd elenergi till
kompressorerna. Eftersom kompressorcentralen belastas mindre under sommardrift antas
att besparingspotentialen till följd av bättre styrning är begränsad men ändå inte
försumbar. Nyttan med ett nytt styrsystem i kompressorcentralen, med antagandet att
besparingen vid sommardrift uppgår till 3 %, redovisas i tabell 26.
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Tabell 26. Konsekvenser av nytt styrsystem i kompressorcentralen.
Driftscenario

Energibesparing
[MWh/år]*

Ekonomisk besparing
[kkr/år]

Miljönytta
[ton CO2-ekv/år]

Vinter (5,2 %)

129

77

52

Sommar (3 %)

69

41

28

Summa

198

118

80

*

Besparingen baseras på aktuell förbrukningsprofil i tryckluftsystemet, se tabell 16.

För att installera styrsystemet krävs att de äldre ZR4-maskinerna (kompressor 1-4)
uppgraderas med ny hårdvara. Vattenfall Värme Uppsala har mottagit en offert på
installation av nytt styrsystemet samt ombyggnation av fyra kompressorer. Kostnaden för
ombyggnationen uppgår till 340 kkr. Det centrala styrsystemet kostar 42 kkr i installation
och utöver det tillkommer en avtalskostnad om cirka 41 kkr/år.
Återbetalningstiden för styrsystemet inklusive uppgradering av fyra kompressorer uppgår
till 5 år, förutsatt att besparingen efter avtalskostnaden uppgår till 77 kkr/år.

5.13.2

Trycksänkning i kompressorcentralen

Genom att sänka trycket i systemet kommer energi kunna sparas som följd av lägre
effektbehov i kompressorerna, enligt ekvation (5). Eftersom varje enskild pneumatisk
komponent inte har kartlagts måste en systematisk sänkning av trycket genomföras.
Sänkningen bör göras stegvis och för att säkerställa funktionen i alla processer måste vid
varje ny trycknivå en utvärdering genomföras. Hittills har trycket sänkts med 0,3 bar utan
några funktionsproblem har observerats i anläggningarna.
I figur 16 redovisas årlig energibesparing som erhålls vid en trycksänkning i
kompressorcentralen. Trycksänkningen görs från dagens systemtryck 7,3 bar(e) och
effektbehovet sjunker endast under den tid då kompressorerna är pålastade.
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Figur 16. Årlig energibesparing som funktion av trycksänkning i kompressorcentralen.

Ekonomisk besparing och miljönytta vid olika trycksänkningar redovisas i tabell 27. Vid
diskussioner med personal på Vattenfall Värme Uppsala har det framkommit att
ambitionen är att sänka systemtrycket med 1 bar.
Tabell 27. Konsekvenser av en trycksänkning i kompressorcentralen vid befintliga förhållanden.
Trycksänkning
[bar]

Energibesparing
[MWh/år]*

Ekonomisk besparing
[kkr/år]

Miljönytta
[ton CO2-ekv/år]

0,3

81

49

32

0,6

165

99

66

1,0

282

169

113

2,0

599

359

240

I det fall en komponent kräver ett högre tryck än systemtrycket kan det för processen
erforderliga trycket tillgodoses med tryckstegrare. De stora förbrukarna av tryckluft;
rensning av slangfilter, stoftsändning samt atomisering av vatten i MDI-dysorna kräver
inte tryck över 5 bar(e). Någon större tryckstegrare behöver därmed inte investeras i.
En tryckstegrare med tryckförhållandet 1:2, flödeskapacitet på cirka 400 Nl/min och som
är utrustad med regulator kostar cirka 5 kkr (se bilaga 9 för flödeskurvor).
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5.13.3

Kompressor 3

En av de äldre ZR4-kompressorerna har på grund av slitna tätningar börjat läcka olja ur
båda kompressionsstegen. Maskinen är fortfarande funktionsduglig men risk finns att olja
inom en snar framtid kommer tränga in i själva kompressionskammaren vilket innebär att
utgående luft blir kontaminerad. Byte av ett kompressorsteg kostar cirka 200 kkr. På
grund av maskinens drifttimmar och ålder är det enligt Atlas Copcos servicetekniker
lämpligt att utföra en omfattande renovering av kompressorn. Denna renovering
uppskattas kosta 500-600 kkr. Om endast båda kompressionsstegen byts uppgår
kostnaden till cirka 400 kkr (Jönsson, T. 2013).
Då det är ytterst viktigt att tryckluft ständigt finns tillgänglig måste vid varje tidpunkt
kapaciteten i kompressorcentralen vara tillräcklig för det behov som finns i
anläggningarna. Resultatet i 5.1 visar att en kompressor ständigt står stilla vilket innebär
att kompressor 3 skulle kunna drifthållas tills den havererar. Dock saknas vid ett haveri
då reservkapacitet utöver den äldre kolvkompressorn. Med tanke på kompressorernas
ålder rekommenderas det att kompressor 3 renoveras för att inte riskera eventuella
stillestånd på grund av brist på tryckluft under kommande driftsäsonger.

5.14 Sammanställning av resultat
I tabell 28 redovisas energianvändningen i kompressorcentralen samt kompressorerna i
MDI ett normalår. Notera att detta gäller med de gamla munstyckena monterade i MDIlansarna. Resulterande konsekvenser av de föreslagna effektiviseringsåtgärderna
redovisas i tabell 29, där de gråmarkerade raderna utgör tryckluft producerad i
kompressor 7.
Tabell 28. Energianvändning i tryckluftsystemet ett normalår
Kompressor

Energianvändning [GWh]

Kompressorcentral

4,76

Kompressor 7

0,844

Kompressor 8

0,226

Summa

5,83*

*

Om tidigare åtgärdade läckage (0,36 GWh) medräknas uppgår energianvändningen till 6,19 GWh.
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Tabell 29. Sammanställning av effektiviseringsåtgärder (gråmarkerad rad indikerar tryckluft från
kompressor 7 i MDI).

Åtgärd

Energibesparing
[MWh/år]

Ekonomisk
besparing
[kkr/år]

Miljönytta
[ton CO2-ekv/år]

Återbet.

Kameror, AFA block 1-4

4

3

2

-

Spärrluft cellmatare,
rökgasreningen

35

21

14

-

Kamera slaggband, block 51

29

17

12

11 mån

Kamera clarifier, block 5

25

15

10

24 dagar

Luft doserskruv, ureastationen

158

95

63

38 dagar

Kameror, MDI2

111

67

44

1,9 år

Nya munstycken, MDI

239

143

96

1 år

Trycksänkning atomisering, MDI

151

91

60

-

Fireflyögon BrB tryckjustering

39

23

16

-

Fireflyögon BrB
sommaravstängning

7

4

3

-

Summa

798

479

319

Varav instrumentluft

408

245

163

Trycksänkning, kompressor 7

54

32

22

-

Trycksänkning,
kompressorcentralen (0,3 bar)

81

49

32

-

Summa trycksänkning

135

81
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Nytt styrsystem,
kompressorcentralen

198

77

80

1
2

5 år

Förutsätter att dagens fläkt har kapacitet nog att förse en till luftridå med luft
Gäller för den nyinköpta blåsmaskinen

En trycksänkning medför att mindre energi åtgår per producerad Nm3 tryckluft. Det
innebär att redovisad energibesparing för effektiviseringsåtgärderna inte gäller vid ett
lägre systemtryck. Av den anledningen kan inte alla förslagen summeras rakt av. Likaså
baseras den angivna besparingen till följd av ett nytt styrsystem på befintlig
tryckluftförbrukning och kan inte heller summeras med de andra förslagen.
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I figur 17 redovisas medelförbrukning av tryckluft i produktionsanläggningarna. Stapeln
”KVV, MDI” innefattar endast instrumentluft. Den tryckluft som framställs i kompressor
6, 7 och 8 ligger under ”MDI atomisering” respektive ”MDI slangfilter”. Med BrB ½
menas att en kvarnlinje är i drift. I figur 18 redovisas energianvändningen fördelat per
anläggning. Med de approximationer som gjorts gällande förbrukningen i anläggningarna
har i resultatet cirka 96 % av den över året använda energin redogjorts för (5,57 av 5,83
GWh/år).
Medelbehov av tryckluft [Nm3/min]

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Figur 17. Medelbehov av tryckluft i anläggningarna.

Energianvändning [MWh/år]

1200
1000
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600
400
200
0

Figur 18. Energianvändning under ett normalår fördelad på produktionsanläggningarna.
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6 Diskussion och slutsatser
Resultatet visar att använd elenergi för framställning av tryckluft ett normalår uppgår till
5,83 GWh. Av detta utgör 4,76 GWh elenergi använd i kompressorcentralen, 0,844 GWh
går till kompressor 7 och 0,226 GWh används i kompressor 8. Anledningen till varför
kompressor 6 utelämnats är för att den idag endast används i stödsyfte och belastningen
är försumbar. Varför energianvändningen i resultatet skiljer sig från den för år 2011
angivna kan bero på att drifttiden på anläggningarna KVV, MDI och BrB år 2011
översteg de timmar som gäller för normalåret.
Det framgår vidare att kraftvärmeverket med tillhörande MDI-anläggning och
bränsleberedningen utgör de största förbrukarna av tryckluft, både momentant och sett
över året (trots den begränsade drifttiden på 3 000 h/år). Eftersom dessa anläggningar
innan 2020 kommer tas ur drift innebär det att tryckluftbehovet framöver kommer sjunka
drastiskt. Cirka 45 Nm3/min kan antas vara nya basbehovet då anläggningarna tagits ur
drift. Men det beror på hur framtida tryckluftbehovet i HVC kommer se ut efter den
stundande ombyggnationen. Om behovet uppgår till 45 Nm3/min räcker två kompressorer
i kompressorcentralen utan problem. Om en kompressor används i reservsyfte innebär det
att två av dagens kompressorer blir överflödiga. Idag finns behov av fyra av fem
kompressorer i kompressorcentralen men eftersom tryckluft alltid måste finnas tillgänglig
måste en reservkompressor ses som nödvändig.
Eftersom anläggningar har ställts av för revision har inte mätningar med den mobila
flödesmätaren kunnat genomföras enligt plan. Dock har flödesbehovet i anläggningarna
uppskattats grovt med hjälp av data över tryckluftproduktion i kompressorcentralen.
Dessa approximationer visar sig stämma ganska väl när den totala energianvändningen
som erhålls via dessa jämförs med den energianvändning som framtagits i kap 5.1 (5,57
kontra 5,83 GWh/år).
I Atlas Copcos analys framgår att instrumentluftflödet till MDI-anläggningen uppgick till
cirka 61 Nm3/min. Detta anses dock vara orimligt eftersom total produktion under samma
mätperiod uppgått till 91 Nm3/min. Genomsnittligt luftbehov utöver MDI och KVV
uppgår till 45 Nm3/min och därtill tillkommer luftanvändning i KVV. Detta innebär att en
förbrukning av instrumentluft på 61 Nm3/min enkom i MDI-anläggningen måste
förkastas.
Anledningen till varför man inte uppnår den effektivitet i kompressorcentralen som bör
kunna uppnås med de befintliga kompressorerna beror på att de stundvis står i avlastat
läge. Tomgångsbehovet har funnits vara cirka 48 % av märkeffekten vilket överstiger det
i litteraturen angivna schablonvärdet 20 %. Under tiden de står avlastade produceras
ingen tryckluft och effektiviteten för centralen påverkas därför negativt. Dagens
medeleffektivitet i kompressorcentralen uppgår enligt resultatet till 0,153 kWh/Nm3 som
kan jämföras med Energimyndighetens rekommendation på 0,11 kWh/Nm3. Enligt Atlas
Copcos simulering är detta något som ska delvis ska avhjälpas med det nya styrsystemet.
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Om 5 år när styrsystemet återbetalat sig kommer antagligen anläggningarna KVV, MDI
samt BrB snart vara avställda. Den energibesparing som erhålls idag kommer inte gälla
för den nya behovsprofilen. Vidare kommer den energibesparing som erhålls av ett nytt
styrsystem påverkas av eventuella åtgärder för att minska tryckluftanvändningen. Dock
kan styrsystemet användas för att styra flera kompressoranläggningar vilket skulle kunna
utnyttjas i det nya kraftvärmeverket.
Med de föreslagna åtgärderna (och de nya munstycken som redan är installerade)
kommer Vattenfall Värme Uppsala kunna spara närmare 1 GWh/år till följd av lägre
tryckluftanvändning i flera processer, sänkt tryck i kompressorcentralen, sänkt tryck i
kompressor 7 samt det nya styrsystemet. Den ekonomiska besparingen och miljönyttan
närmar sig 600 kkr/år respektive 400 ton CO2-utsläpp/år. Företaget har som ambition att
sänka trycket i kompressorcentralen med 1 bar, varav en sänkning på 0,3 bar redan har
genomförts. Om en sänkning till 6,3 bar(e) kan genomföras innebär det ytterligare en
energibesparing på cirka 200 MWh/år. Problem med trycksänkningen kan troligen uppstå
vid vissa cylindrar och ställdon där tillräcklig kraft inte längre erhålls till följd av det
lägre ingående trycket. I en sådan situation kan tryckstegrare installeras, men om
trycksänkningen orsakar problem vid för många platser kommer tillslut kostnaden för
inköp och installation överstiga vinsten med trycksänkningen. Vidare gäller att en
trycksänkning medför billigare drift av kompressorerna vilket påverkar de andra
effektiviseringsåtgärdernas resultat.
Antagandet att kompressorerna har ideal mellankylning och att tryckförhållandet är
konstant oavsett levererat tryck kan överskatta verkningsgraden för kompressorerna. Det
gjordes dock för att underlätta beräkningarna som visar på energibesparingen vid
trycksänkningar. Resultatet av beräkningarna stämmer överens med vad Atlas Copco
anger för energibesparingspotential vid trycksänkningar: 7 % för en sänkning på 1 bar.
Vidare bör antagandet inte vara orimligt då kompressorertillverkarna optimerar sina
produkter och antagligen installeras kompressorerna med tillräckligt kylvattenflöde för
att kyla luften till begynnelsetemperaturen efter första kompressionssteget.
Vad gäller förslaget att installera en gammal blåsmaskin för att ersätta tryckluften till
MDI-kamerorna gör avsaknaden av ljuddämpande huv att det troligen inte kommer
genomföras. På grund av buller erhålls en dålig arbetsmiljö vilket företaget vill undvika.
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7 Förslag på vidare studier


Tomgångsmätningar med den mobila flödesgivaren bör göras för att kvantifiera
tryckluftläckaget i varje enskild anläggning. Mätningarna behöver genomföras
under sommaren då avfallsanläggningarna står stilla.



Faktiskt luftbehov till stoftsändare kan kvantifieras om anborrningar i
tryckluftnätet görs innan stoftsändarsystemen. Möjligheten att använda en lägre
trycknivå för sändningarna bör också undersökas. Vidare bör det utredas om
otorkad luft kan användas till sändningarna istället för instrumentluft. Eftersom
sändningstrycket idag uppgår till cirka 3 bar(e) på flera sändare bör det
undersökas om en lågtryckskompressor ska köpas in för att försörja stoftsändare
med luft istället för att strypa ned luft från 7 bar(e) som görs idag. Genom att
använda en lågtryckskompressor kan energianvändningen minska med cirka 0,05
kWh per producerad Nm3 tryckluft.



Spillvärmen i kompressorcentralen används idag för att förvärma processvatten
till en totalavsaltningsanläggning i KVV samt för att värma avjoniserat
processvatten. Eftersom totalavsaltningen till stor del har ersatts av en anordning
som arbetar enligt osmos är drifttiden mycket begränsad. Av den anledningen kan
det vara intressant att använda spillvärmen till andra ändamål. Möjligtvis kan
spillvärmen ersätta de eldrivna värmebatterierna i adsorptionstorkarna och
användas som värmekälla i regenereringsfasen. Uppskattningsvis kan det leda till
200 – 240 kkr/år i minskade elkostnader, med antagandet att elvärmen i torkarna
är påkopplad 75 % av tiden över hela året (enligt tillverkarens uppgifter). Det
måste först undersökas hur mycket värme som är outnyttjad. Med 1,25 MW
installerad effekt i kompressorcentralen, och genomsnittlig pålastningsgrad om
62 %, samt 90 % värmeförluster i kompressorerna, uppgår användbar spillvärme
till cirka 675 kW. Hur mycket av spillvärmen som används till förvärmning av det
avjoniserade processvattnet är idag okänt. Överbliven värme kyls bort i
återkylaren.



I block 5 bör det undersökas om cellmataren kan byggas om för att klara drift utan
spärrluft, alternativt ett lägre tryck på tillförd luft. Vidare bör kamerahuset vid
eldstaden undersökas. Idag är matningstrycket 1,5 bar(e), vilket kan jämföras med
0,2 bar(e) som används till kamerorna i block 1 – 4. Vid vattenreningsstationen
blåses idag sand- och kolfilter rent med tryckluft dagligen. Mätning av
luftåtgången vid denna blåsning bör göras och alternativa reningsmetoder bör
utredas.
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Bilagor
Bilaga 1. Atlas Copcos analys av tryckluftsystemet
Inom affärskonceptet AirScan gör Atlas Copco analyser av kunders tryckluftsystem.
Analysen omfattar normalt tryck- och flödesmätning i anläggningen, kontroll av
tryckluftskvaliteten, mätning av ström till kompressorer för att bestämma använd energi,
läckagesökning mm. Analysen utmynnar i en rapport med förslag på åtgärder som ska
leda till energibesparingar för kunden. Exempel på åtgärder kan vara att installera nytt
styrsystem i kompressorcentralen eller att ersätta föråldrade kompressorer med moderna
varvtalsstyrda alternativ som bättre motsvarar verksamhetens aktuella tryckluftbehov.
Hos Vattenfall Värme Uppsala genomfördes en AirScan-analys i december 2012.
Mätningar ägde rum mellan 12/12 och 18/12. Under perioden var – utöver
avfallspannorna – kraftvärmeverket, MDI och BrB i full drift. Sex stycken anborrningar
gjordes i tryckluftnätet där analysutrustning monterades. Följande platser i nätet valdes
ut:







Utgående luft från kompressorcentralen efter kompressor 1-4
Utgående luft från kompressorcentralen efter kompressor 5
Ingående luft till BrB
Ingående instrumentluft till MDI
Rensluft till slangfilter i MDI
Utgående luft från kompressor 7

Vid dessa sex positioner användes en givare med kombinerad mätning av flöde och tryck.
Flödesmätningarna i analysen är normaliserade till 1 bar(a) och 20°C. Utöver dessa
mätpunkter monterades även daggpunktsmätare i kompressorcentralen och i
rökgasreningen. Fristående tryckgivare placerades i bränsleberedningen (2 st),
kraftvärmeverket (2 st), MDI, rökgasreningen samt i block 5. På kompressorernas tre
fasanslutningar monterades tångamperemeterar som användes för att ta fram effektkurvor
samt för att bestämma energianvändningen under mätperioden. Med känd
energianvändning och producerad tryckluftvolym bestämdes effektiviteten för
kompressorerna 1 – 5 i kompressorcentralen samt för kompressor 7 i MDI.
Flödesmätningen visade att medelförbrukningen av tryckluft producerad i
kompressorcentralen under mätperioden uppgick till 1 650 l/s. Det framkom också att det
fanns stora fluktuationer i flödesprofilen med minflöden kring 1 300 l/s och maxflöden på
cirka 2 500 l/s. Det presenterades inte någon information om hur länge behovet låg vid
dessa extremnivåer.
I MDI uppmättes det ingående instrumentluftflödet till cirka 1 150 l/s. Flödet från
blötkompressorn GA200 uppgick till 450 l/s och produktionen i kompressor GA230 var
försumbar. Under mätperioden var en ventil öppnad mellan stamnätet och högtrycksnätet
i MDI som i normalfall bör vara stängd. Av denna anledning användes instrumentluft
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stundvis till atomiseringsprocessen som vanligtvis drivs av blötkompressorerna. Att
ventilen stod i öppet läge var en olycklig miss som resulterade i en missvisande bild av
flödesbehovet i MDI. Kompressor GA200 har en kapacitet på 603 l/s (FAD) men
uppnådde ej sin fulla kapacitet under mätperioden eftersom ett högre tryck i stamnätet
skapade ett mottryck vilket gav kompressorn signal om att avlasta. Utöver att försörja
atomiseringsluften med torrluft användes instrumentluften till stoftsändningar vilket är
det korrekta användningsområdet. I rapporten drogs slutsatsen att MDI har en
underkapacitet av tryckluft. Det är dock något oriktigt eftersom kompressor GA200 samt
GA230 gemensamt överstiger det behov av blötluft som finns i anläggningen med god
marginal.
Tryckmätningarna visade att tryckfallen i de mest avlägsna platserna i tryckluftnätet låg
kring 0,5 bar vilket anses vara bra för stora anläggningar. Vidare visade mätningen av
tryckdaggpunkten att torkutrustningen klarar att levererar torkad luft med daggpunkt
kring -40°C.
Rapporten avslutades med några förslag på investeringar som ska leda till
energibesparingar.




Installera ett nytt styrsystem vilket enligt Atlas Copcos simuleringar skulle ge en
besparing på 5,2 % av använd energi.
Både installera ett nytt styrsystem samt investera i en ny varvtalsstyrd
skruvkompressor som kan reglera i området 234-836 l/s. Kombinationen skulle ge
en energibesparing på 8,8 %.
Flytta två ZR4-kompressorer från kompressorcentralen till MDI för att utöka
blötluftkapaciteten.

Styrsystemet skulle minimera avlastad tid hos kompressorerna och minimera onödiga
starter. Vidare skulle styrsystemet ge en bättre övervakning av kompressoranläggningen
inklusive torkarna vilket underlättar för driftpersonalen. Det nya systemet är även en
förutsättning för att varvtalsstyrda kompressorer ska kunna styras. Den föreslagna
skruvkompressorn skulle minimera tomgångstider ytterligare hos de andra
kompressorerna. Men i simuleringen av den varvtalsstyrda skruvkompressorn var hela
luftbehovet av instrumentluft i MDI avräknat varför detta resultat är missvisande.
Vad gäller åtgärden att flytta två kompressorer till MDI från kompressorcentralen
förutsätter det att alla processer i MDI använder blötluft vilket inte är fallet. Som
konstaterat tidigare är finns överkapacitet av blötluft idag.
Eftersom det inte har lämnats några prisuppgifter på produkterna framgår det inte hur
lång återbetalningstiden för föreslagna åtgärder förväntas bli. Detta leder till att
beslutsfattarna hos Vattenfall Värme Uppsala får svårt att avgöra om investeringarna ska
genomföras eller ej. Vidare har hänsyn inte tagits till att driftförhållandena hos Vattenfall
Värme Uppsala varierar över året. Av den anledningen kan inte resultaten anses vara
representativa för en hel driftsäsong. Det skulle krävas kompletterande analyser som
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täcker in alla anläggningars driftförhållanden och ytterligare simuleringar skulle behövas
för att finna de för systemet mest givande åtgärderna.

Bilaga 2. Data från Atlas Copcos mätningar
I denna bilaga redovisas den mätdata som Atlas Copco lämnat över i rapporten efter deras
analys av tryckluftsystemet. De data som uppmättes för kompressorerna under perioden
2012-12-12 kl 00:00 till 2012-12-18 kl 23:59 redovisas i tabell 30. De data som
insamlades via flödesgivare utplacerade i anläggningarna redovisas i tabell 31. Data över
flöde och volym har räknats om till normaltillståndet 0°C och 1 atm, enligt ekvation (16).
Tabell 30. Uppmätt energiförbrukning under en veckas drift i december 2012.
Kompressor

Energiförbrukning (kWh)

ZR4 #1

32 950

ZR4 #2

25 270

ZR4 #3

27 420

ZR4 #4

30 100

ZR250

24 210

Summa kompressorcentral

139 950

GA200

33 330

GA230

902,2

ZA3B

11 150

Tabell 31. Uppmätta medelflöden och volymer under en veckas drift i december 2012 samt
motsvarande flöden/volymer angivna i normaltillståndet.
Mätning

Medelflöde (l/s)1

Normalflöde
(Nm3/min)2

Total volym
(m3)1

Total normalvolym
(Nm3)2

Kompressorcentral3
- varav kompressor 1-4
- varav kompressor 5

1 650
1 406
244,0

91,02
77,58
13,44

998 400
850 800
147 600

918 100
782 400
135 700

Bränsleberedning

71,78

3,960

43 400

39 910

Instrumentluft MDI

1 104

60,90

666 400

612 800

MDI GA200

429,3

23,69

259 300

238 400

MDI ZA3B (lågtrycksnät)

204,6

11,29

123 400

113 500

1
2

Uppmätt värde med 1 bar(a) och 20°C som referens.
Omräknat med ekvation (16) till flöde i Nm3/min samt volym i Nm3.

3

Med kompressor 1-4 samt kompressor 5 menas att givarna var placerade efter dessa och inte att mätningen
visar producerad luft i den angivna kompressorn. Luften kan gå båda vägarna efter alla kompressorer.
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Bilaga 3. AKS-systemet
Alla objekt i anläggningarna är märkta enligt det s.k. AKS-systemet. Ett AKS-nummer
ger information om vilken anläggning objektet tillhör, vilket funktionsområde och system
objektet hör till samt vad det är för typ av komponent. Märkningen används för att
identifiera objekt i anläggningarna och det gör dem sökbara i databaser som IFS och
PDB. Exempelvis anger AKS-numret 00US30F001 att objektet är en flödesgivare med
löpnummer 1 (F001) som hör till tryckluftsystemet och är installerad vid MDI (US30)
vilket tillhör den övergripande anläggningen KVV (00).
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Bilaga 4. Beskrivning av slangfilter, pneumatisk stoftsändare
och MDI
Beskrivning av slangfilter
Ett slangfilter (även kallat textilfilter eller spärrfilter) används för att rena rökgaser från
partiklar. Filtrena utgörs av cylindriska slangar som normalt har en diameter på 10-30 cm
och en längd på 1-8 meter (Eriksson et al., 2004). Den vanligaste typen av slangfilter är
s.k. pulse-jet filter. I ett pulse-jet filter leds den smutsiga gasen in vid slangarnas utsida
och den rena gasen flödar ut genom den öppning som finns i toppen. Stoftet i rökgaserna
fastnar på filtrets utsida och bildar en stoftkaka. Längst upp sitter pulsventiler som med
tryckluft rengör slangarna vid behov. Ofta styrs pulsfrekvensen av differentialtrycket
över slangarna. Stoftet faller vid pulsning ned i en stoftinsamlingstratt och matas
kontinuerligt ut. En skiss över ett typiskt slangfilter visas i figur 19.

Figur 19. Principskiss över ett slangfilter av typ pulse-jet .

Beskrivning av pneumatisk stoftsändare
Pneumatiska stoftsändare används för att transportera pulvermaterial, t.ex. sand, kalk,
cement, flygaska etcetera. I ett tryckkärl samlas stoft tills en viss nivå är nådd, varefter
sändningen startar. Tranporten sker med tryckluft och det finns två principer för hur
luften används.
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Materialet fluidiseras i kärlet innan sändningen påbörjas. Sändning av denna typ
kallas dilute phase och det innebär att materialet tranporteras i luftströmmen
genom rören. Det krävs att tryckluft kontinuerligt förses under hela
transportförloppet.
Vid transport enligt s.k. dense phase trycksätts kärlet innan sändningen. När
utloppsspjället öppnas sänds hela uppsamlade stoftmängden i en kompakt massa.

Efter en sändning har genomförts inleds en fas med efterblåsning för att säkerställa
tömningen av kärlet och transportören. I figur 20 visas en stoftsändare som arbetar enligt
principen dilute phase.

Figur 20. Stoftsändare av typ dilute phase.

66

Beskrivning av MDI
MDI är en förkortning av Moist Dust Injection. Tekniken används för att avskilja
gasformiga svavelprodukter (SOx) ur rökgaser och hos Vattenfall Värme Uppsala är
anläggningen tillbyggd på kraftvärmeverkets ursprungliga slangfilter. MDI-anläggningen
består av sex kammare med slangfilter och varje kammare är försedd med två
svavelreaktorer. I varje reaktor sprutas absorbent och vatten in genom två st
specialutformade lansar/dysor. I ett munstycke finfördelas (atomiseras) absorbenten och
vattnet med tryckluft. Absorbenten, som utgörs av kalk (Ca(OH2)), binder upp det svavel
som finns i rökgaserna. Vattnet används för att kyla rökgaserna, vilket krävs för att
absorptionen ska fungera. Den reaktion som äger rum är följande:
(

)

(

)

Partiklarna fastnar efter absorptionsprocessen i slangfiltret och har därmed avlägsnats
från rökgaserna. Se figur 21 för en skiss över en svavelreaktor med tillhörande dysor.

Figur 21. MDI-reaktor med dysor/lansar i vilket vatten atomiseras av tryckluft och kalkmix
(absorbent) sprutas in för att rena rökgaserna

67

Totalt används 24 st dysor när alla sex kammare belastas. Ofta behövs endast fem
kammare vid normal drift av KVV. På grund av den blöta miljön kan kalkmixen ibland
fastna på toppen av dysorna och orsaka stopp. Vid händelse av stopp blir
svavelavskiljningen försämrad och för att övervaka insprutningen används därför
kameror. Normalt ligger avskiljningen av svavel kring 60-70 %, men det varierar
beroende på en rad olika faktorer – bland annat last, bränslemix och luftfuktighet. Utöver
olika kvaliteter på torvbränslet är mängden inblandad träpellets också avgörande. I figur
22 visas ett flödesschema över MDI, slangfilter och tillhörande kalksilos.

Figur 22. Principskiss över MDI och slangfilter i kraftvärmeverket

Referenser
Eriksson, L., Wikman K. & Berg, M. (2004). Energieffektivisering av anläggningar för
stoftrening med slangfilter. Etapp 1 – Litteraturstudie. Stockholm: Värmeforsk
(Anläggningsteknik 853).
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Bilaga 6. Drifttid kompressorer
Tabell 32. Dokumenterad drifttid på kompressorerna i kompressorcentralen mellan 2013-04-24 –
2013-05-06 (det vill säga 12 dagar/288 h).
Kompressor

AKS

Tot. drifttid [h]

Avstängd [h]

Pålastad [h]

Avlastad [h]

1

28US11D001

97 (34 %)

191 (66 %)

49 (17 %)

48 (17 %)

2

28US12D001

139 (48 %)

149 (52 %)

78 (27 %)

61 (21 %)

4

28US14D001

146 (51 %)

142 (49 %)

41 (14 %)

105 (36 %)

5

28US15D001

205 (71 %)

83 (29 %)

179 (62 %)

26 (9 %)

Medel:

51 %

49 %

30 %

21 %

Bilaga 7. Grafer från mätningar med mobila flödesmätaren
Nedan redovisas skärmklipp från analysprogramet som användes tillsammans med den
mobila flödesmätaren. Enheten l/s är normaliserad till 0°C och 1 atm.

Figur 23. Tomgångsflöde till BrB, inkl. Fireflyögon.
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Figur 24. Läckageflöde i MDI.

Figur 25. Luftflöde till kameror i MDI inkl. läckage.
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Figur 26. Luftflöde till rökgasreningen vid drift av block 3 och 4.

Figur 27. Luftflöde till vattenbehandlingen vid drift av block 3 och 4.
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Figur 28. Luftflöde till AFA vid drift av block 4. Pga mätpunktens position ingår även den luft som
används i rökgasreningen och vattenbehandlingen (se figur 10 för mätpunkten: anborrningen precis
innan AFA).

Bilaga 8. Beräkning av energibesparing, kompressor 7
Pålastningsgraden för kompressor 7 var under Atlas Copcos mätning 71 %. Med
märkeffekten 208 kW samt drifttid på 168 h ger det att kompressorn vid avlastat läge
krävt 84 % av elmotorns märkeffekt (175 kW/208 kW). Detta fås genom följande:

där
Använd energi = 33 330 kWh
Ppålast = 208 kW
tpålast = 0,71 x 168 h
tavlast = 0,29 x 168 h
Efter trycksänkningen kommer pålastad tid tpålast2 uppgå till 54 % och avlastad tid tavlast2
46 %. Effektbehovet vid pålast Ppålast2 kommer att uppgå till 84 % av märkeffekt enligt
resultatet i 5.13.2. Hur mycket energi som sparas över tid fås av följande:

Resultatet innebär att 12 % av använd energi kan sparas, jämfört med energibehovet
innan trycksänkningen genomfördes.
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Bilaga 9. Flödeskapacitet tryckstegrare
I figur 29 och 30 redovisas flödeskapacitet för två tryckstegrare som finns på marknaden.
Utgående flöde varierar med ingående tryck. Som exempel: i figur 29 kan avläsas att en
tryckhöjning från ett systemtryck på 6 bar(e) till 7 bar(e) ger en flödesförlust på 160
Nl/min (in: 500 Nl/min, ut: 440 Nl/min).

Figur 29. Flödeskapacitet tryckstegrare vid olika ingångstryck, 63 mm diameter.

Figur 30. . Flödeskapacitet tryckstegrare vid olika ingångstryck, 40 mm diameter.

Referenser
Metal Work Pneumatic (2008). Tryckstegrare (Boosters). Metal Work Sverige AB
[Broschyr]
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Bilaga 10. Beräkning av pneumatiska parametrar, kameror
block 5.

Figur 31. Principskiss över kamera och fördelningsmunstycke med tillhörande tryckluftslang

Munstycket som används vid båda kamerorna har 16 st hål med 1 mm diameter vilket ger
en effektiv utloppsarea A0 på 1,26 · 10-5 m2. Pneumatiska parametrarna C2, b2 bestäms
med ekvation (10) respektive (11):
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Det seriekopplade systemets parametrar bestäms med ekvation (12) respektive (13)
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Eftersom p1 = 4 bar(e) = 5 bar(a) = 501325 Pa och p2 = 1 atm erhålls en tryckfaktor
ω = 1, ty ⁄
.
Kameran vid vattentanken kallad clarifier:
Slangens dimensioner
L = 17 m
d = 6 mm
ger dess pneumatiska parametrar enligt ekvation (8) respektive (9)
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Det seriekopplade systemets parametrar bestäms med ekvation (12) respektive (13)
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Eftersom p1 = 7 bar(e) = 8 bar(a) = 801325 Pa och p2 = 1 atm erhålls en tryckfaktor
ω != 1, ty ⁄
. Tryckfaktorn beräknas med ekvation (7)
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[
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