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Sammanfattning 
Volvo Trucks i Umeå brukar tryckluft i stor utsträckning och tryckluftskompressorerna använder 

stora mängder energi varje år. Den största delen av den tillförda energin till kompressorerna går till 

värmeförluster som kyls mestadels mot Umeälven och grundvatten. 

Syftet med projektet var att ta fram ett nytt värmeåtervinningssystem där man nyttjar större del av 

kompressorvärmen samt olika förslag på driftoptimeringar på tryckluftsanläggningen. 

Brist på digitala styrsystem på kompressoranläggningen har lett till olika driftproblem och 

svårigheter att diagnostisera dessa samtidigt som det försvårar driftoptimeringar. Avsaknad av 

loggad mätdata ledde till att sammanställning av kritiska kompressordata istället uppskattades med 

olika beräkningsmetoder. 

Rapporten resulterade i ett flertal åtgärdsförslag som en nyinvestering i en varvtalsstyrd kompressor 

med ett nytt värmeåtervinningssystem mot fjärrvärmen, olika driftoptimeringar samt en 

omarbetning av nuvarande värmeåtervinning. Värmeåtervinningssystemen visade sig ha stor 

besparingspotential med kort återbetalningstid.   

De värmeåtervinningssystem som togs fram var att nyttja den nya kompressorns spillvärme till att 

värma upp returledningen på fjärrvärme vid en fjärrvärmecentral och en värmeväxling på tre 

nuvarande kompressorer mot en fjärrvärmledning. Därmed kunde man minska mängden inköpt 

fjärrvärme med ungefär 2,5 GWh årligen samt minska energikostnaderna markant utan att påverka 

övriga processer. 

En föråldrad tryckluftsanläggning visade på högre kostnader i framtiden på grund av ökande 

servicekostnader och ett framtida behov av renoveringar på kompressorer vilket medför att man 

förmodligen skulle gjort besparingar genom att investera i en ny kompressor ändå. 

  



 
 

Abstract 
Volvo Trucks in Umeå use large amounts of compressed air and the air compressors at Volvo use 

large amounts of energy every year. The majority of the energy supplied to the compressors goes to 

heat losses cooled to the Ume River and groundwater. 

The purpose of this project was to develop a new heat recovery system where a larger part of the 

compressor heat is used and various suggestions for optimizations on the compressed air system. 

Lack of digital control systems on the compressed air system has led to various operating problems 

and difficulties in diagnosing them while making optimizations difficult. The absence of logged data 

led to lack of various critical compressor data that instead had to be estimated with different 

calculation methods. 

The report resulted in a number of measures that were proposed, such as an investment in a 

variable speed drive compressor with heat recovery to the district heating system, various operating 

optimizations and a reworking of the current heat recovery system. The heat recovery systems 

showed to have great saving potential with a short payback period. 

The heat recovery systems that were developed in the project was to recycle heat from a new air 

compressor to the return line on the district heating at a station inside the factory and a heat 

exchange on three current compressors towards a nearby district heating line. It was thus possible 

to show significant reductions in the amount of purchased district heating and energy costs without 

affecting other processes. 

An outdated compressed air system showed higher future costs due to increased service costs and a 

future need for renovations on compressors. This means that Volvo probably would have reduced 

costs by investing in a new air compressor.   
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Förklaringar och begrepp 
 

Processer 

Adiabatisk   Process utan värmeförluster till omgivningen 

Isotermisk   Process med konstant temperatur på fluiden 

Polytropisk   Process med värmeöverföring till omgivningen 

Isentropisk   Process utan värmeöverföring till omgivningen 

Begrepp 

P, p    Tryck (kPa) 

V   Volym (m3) 

𝜌   Densitet (
𝑘𝑔

𝑚3) 

n   Polytropisk koefficient 

Cp   Specifik värmekapacitet vid konstant tryck (
kJ

kg×K
) 

Cv   Specifik värmekapacitet vid konstant volym 

η    Verkningsgrad 

Avlastad   Läge då ingen tryckluft produceras men eleffekt används 

Pålastad   Läge då kompressor är igång och tryckluft produceras 

W    Arbete (
𝐽

𝑠
) 

Nollproduktion  Då fabrikens produktion är stoppad 

Nm3   Normalkubikmeter, volym vid atmosfärstryck & 20°C 

DP   Daggpunkt eller dew point 

FAD   Free air delivery, fritt luftflöde vid atmosfärstryck 

Börvärde   Värdet som den reglerade processen ska hålla 

(e)   Index för tryck över atmosfärstryck (övertryck) 

(a)   Index för absolut tryck (totaltryck) 

Intercooling   Mellankylning 

Tkr, Mkr   Tusen kronor, miljoner kronor 

LCC   Livscykelkostnad 

NNV   Nettonuvärde
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
I och med att den framtida industrin kräver att nyttjandet av resurser ska minska och 

energieffektiviseringsåtgärder blir allt mer ekonomiskt lönsamma tittar dagens industrier på många 

olika lösningar för att effektivisera energianvändningen. Eftersom tryckluftskompressorer använder 

stora mängder energi där mestadels blir till spillvärme finns det stora möjligheter att göra lönsamma 

energieffektiviseringsåtgärder på dessa.  

1.1.1. Företaget och fabriken 
Volvo Trucks är ett av världens största företag inom lastbilstillverkning och står för en stor del av 

omsättningen inom Volvo Group. Volvo Trucks fabrik i Umeå grundades 1929 av Gösta Nyström och 

tillverkar idag lastbilshytter åt modellerna FH, FH16, FM och FMX. Hytterna tillverkas från grunden, 

från plåtrulle till färdigmålad hyttstomme. Därefter skickas de till monteringsfabrikerna i Tuve eller 

Gent för att komplettmonteras med övriga delar.  

Fabriken har fem olika byggnadsdelar som har beteckningarna från UA till UE. Inom dessa 

byggnadsdelar ligger tre olika centraler där tryckluftskompressorerna är placerade. Energicentral UC 

med två kompressorer, energicentral UB-Ö med två kompressorer samt kompressorrum UD med tre 

kompressorer, mer om dessa i tabell 1 och 2. 

1.1.2. Tryckluftsanläggningen 
Anläggningen på fabriken har en stor potential till bättre värmeåtervinning och lägre 

energianvändning. Långa och stora ledningsnät, avsaknad av systematiskt arbetssätt att åtgärda 

läckage, åldrande kompressorer samt att tryckluften över- och felanvänds på fabriken. Detta innebär 

att det finns stora möjligheter att förbättra tryckluftens energianvändning.  

Dessutom saknar anläggningen mätning av kritiska delar och vid de fall där mätning finns så saknas 

det ofta loggning av datan, mätinstrumenten är felkalibrerade eller anger orealistiska värden. Detta 

gör att lokalisering av problem, underhållsarbeten och förbättringar av driften blir svåra att 

genomföra. 

1.1.3. Systemet 
Tryckluft används i stora volymer inom fabriken till exempelvis robotar, olika verktyg, maskiner, 

processer och som friskluft till arbetare. 

Det finns två olika tryckluftssystem på fabriken, ”6 bar” och ”8 bar”, det verkliga trycket är dock inte 

densamma som benämningen, de kommer trots detta kallas 6 bar och 8 bar i rapporten. 

Det mest använda nätet är 6 bar där fyra kompressorer med total märkeffekt på 975 kW som är 

verksam i alla fabrikens byggnadsdelar. Nätet 8 bar är endast verksam i byggnad UD på grund av att 

där finns vissa processer som kräver det högre trycket. Nätet 8 bar har en total märkeffekt på 375 

kW.  
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1.1.4. Företagets krav på tryckluft 
Inom Volvos tekniska byggnadsstandard anges att om det finns ett värmebehov inom byggnaden bör 

man utvärdera möjligheten att återvinna värmeförlusterna från tryckluftsanläggningen. Dessutom 

anges i denna att den framtida användningen av tryckluft ska försöka minskas så mycket som möjligt 

och ersättas med exempelvis el. Den tryckluft som ska produceras ska vara fri från olja och fukt, 

avstängningsventiler ska dessutom vara installerade. 

1.1.5. AirScan 
AirScan är Atlas Copcos egen tjänst där de utför mätningar på en tryckluftsanläggning under en 

vecka och gör därefter en utvärdering av mätdatat för att bestämma energianvändningen, 

tryckluftsbehovet och drifttider för tryckluftsanläggningar. De ger sedan ett antal åtgärdsförslag för 

vad de anser man bör göra för att minska kostnaderna och förbättra driften på anläggningen. 

1.2. Syfte 
Syftet man vill uppnå med detta är att kunna minska fabrikens totala energianvändning samtidigt 

som man uppnår en ekonomisk lönsamhet. 

Att begränsa användandet av resurser, högre energieffektivitet och minska vattenanvändning är 

också delar av företagets mål. 

Syftet med projektet är även att ta fram olika förslag på drift och energioptimeringar i 

tryckluftsanläggningen på fabriken. Dessa ska inte ska påverka processerna.  

1.3. Målsättningar 
Projektet ska även ta fram ett förslag på en utformning av en framtida värmeåtervinning på en ny 

tryckluftsanläggning samt beräkna energi- och ekonomibesparingar på denna. 

Projektet ska vara ur ett ekonomiskt- samt resursbesparingsperspektiv. 

1.4. Avgränsningar        
Projektet är begränsat till tio arbetsveckor på heltid och kommer därför att behöva avgränsas. 
 
Rapporten kommer inte att i detalj ta upp hur reglersystemet ska fungera, endast ge förslag till t.ex 
driftoptimeringar och styroptimeringar. 
 
Rördragningarnas placering kommer inte att behandlas i projektet. Endast kostnaden för rördragning 
av den framtida värmeåtervinningen kommer att tas upp i kostnadskalkyler. 
 
När mätdata sammanställts bör det kopplas till fabrikens produktionsresultat. Detta genomförs inte 
på grund av tidsbegränsningar. 
 
Endast generella driftoptimeringar som inte är specifikt för uppdragsgivarens process kommer att 
behandlas i rapporten. 
 
Rapporten avgränsas till att endast ta upp vätskekylda skruvkompressorer. Detta på grund av att de 
uppfyller företagets krav på att tryckluften ska vara fri från olja och fukt och förenklar möjligheten 
att återvinna spillvärmen.   
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2. Nuläget 
Tryckluftssystemet på Volvo består av kompressorer med kylare, kompressortork, luftfilter, 

lufttankar, ledningsnät samt användarna. 

Fabriken har fyra kompressorer på nätet 6 bar och tre kompressorer på nätet 8 bar. Det finns 

installerat värmeåtervinningssystem på samtliga kompressorer utom två på EC-UC. Vatten från 

Umeälven samt isälvsvatten kyler dock största delen av kompressorvärmen. Samtliga kompressorer 

har luftfilter direkt efter tork. 

Enligt AirScan håller nätet 6 bar ett tryck på ungefär 6,9(e) bar i snitt och nätet 8 bar håller ett tryck 

på ungefär 9,0 bar(e) i snitt, medelbehovet av tryckluft anges vara 513 l/s FAD (Free air delivery). 

På fabriken finns två primärlufttankar installerade på systemet 6 bar, en vid UB-Ö på 5000 l och en 

vid EC-UC på 2000 l. Det finns även en primärluftstank på 2000 l vid kompressorerna på UD. Endast 

tre avstängningsventiler finns utplacerade, en vid energicentral UC samt två i byggnaden UC på 

ledningar vid 6 bar, inga finns placerade vid UB-Ö.  

2.1. Nuvarande tryckluftsanläggning 
Kompressorerna på fabriken är oljefria skruvkompressorer med 2-stegskompression, en 

mellankylare samt en efterkylare med tillhörande regenerativ adsorbtionstork efter efterkylaren av 

typen MD med undantag för EC-UC kompressorerna som är av annan typ, dock ändå regenerativa 

adsorbtionstorkar. Tryckluftstorkarna MD och VX10A använder båda spillvärme från kompressorerna 

för att avfukta den trycksatta luften. 
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2.1.1. Kompressorerna 
Det är i dagsläget inte möjligt att styra varvtalet på kompressorernas elmotorer utan de går enbart 
på ett fixerat varvtal under pålast. Några av kompressorernas elmotorer startas med Y/D start 
medan några är mjukstartade. Alla kompressorerna på båda systemen är tillverkade av Atlas Copco 
som också servar tryckluftsanläggningen. 
 
Det är tydligt från tabell 1 att många av kompressorerna håller på att bli gamla. En kompressors 
livstid brukar uppskattas till ungefär 15 år beroende på antal drifttimmar. De på EC-UC närmar sig 
det dubbla. Total installerad FAD enligt tabell 1 är 2389 l/s och installerad effekt är 975 kW. Därför 

beräknas den specifika effekten för tryckluften till 0,113 
𝑘𝑊ℎ

𝑚3   vid pålast under märkdrift.  

 
Tabell 1. Nuvarande tryckluftsanläggning mot systemet 6 bar. 

Kompressor KP11 (EC UB-Ö) KP12 (EC UB-Ö) KP01 (EC-UC) KP02 (EC-UC) 

Typ ZR250 ZR250 ZR4-52 ZR3-50 

Tillverkningsår 1999 2008 1991 1990 

FAD (l/s) 724 724 642 299 

Märkeffekt (kW) 315 250 250 160 

Kylsystem Viss 
värmeåtervinning. 
Övrigt älvsvatten, 
KB200 

Viss 
värmeåtervinning. 
Övrigt älvsvatten, 
KB200 

Älvsvatten, 
KB200 

Älvsvatten, 
KB200 

Tork MD600 MD600 Gemensam 
VX10A 

Gemensam 
VX10A  

Total 
energianvändning per 
år (kWh) 

1 311 292 1 079 198 Saknas 
mätdata 

Saknas 
mätdata 

Producerad tryckluft 
per år (Nm3) 

11 786 909 10 376 294 Saknar 
mätdata 

Saknar 
mätdata 

Pålast/avlast/stoppad 
(AirScan) 

32/34/34 % 12/4/84 % 29/14/56 % 4/6/90 % 

 
KP11 och KP12s kylsystem regleras med kapillärrör som agerar som termostater. Dessa rör sätter 
ibland igen på grund av smuts i kylsystemet. Då temperaturen inte loggas med digitala givare i 
dagsläget så är osäkerheten kring temperaturer och återvinningsgrad stor. KP01 och KP02s 
kylsystem regleras med digitala givare med PLC-styrning. 
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Det finns ingen mätdata för producerad tryckluft för varje enskild kompressor på 8 barssystemet, 

utan det mäts endast förbrukad tryckluft. Det finns ej mätdata för stopptider på kompressorerna 

utan endast tider i drift. Utifrån detta kan man se i tabell 2 att belastningen fördelas relativt jämnt 

över kompressorerna. Enligt märkdata från tabell 2 beräknas den specifika effekten för 

kompressorerna till 0,113 
𝑘𝑊ℎ

𝑚3  under pålast vid märkdrift. 

Tabell 2. Nuvarande tryckluftsanläggning mot systemet 8 bar. 

Kompressor KP11 (UD) KP12 (UD) KP13 (UD) 

Typ ZR132 ZR132 ZR132 

Tillverkningsår 2006 2006 Okänt 

FAD (l/s) 306 306 306 

Märkeffekt (kW) 125 125 125 

Kylsystem Viss 
värmeåtervinning. 
Övrigt KB100, 
grundvatten 

Viss 
värmeåtervinning. 
Övrigt KB100, 
grundvatten 

Viss 
värmeåtervinning. 
Övrigt KB100, 
grundvatten 

Tork Av typ MD Av typ MD Av typ MD 

Total 
energianvändning 
per år (kWh) 

506 105 302 666 403 489 
(Uppskattad) 

Producerad 
tryckluft per år 
(Nm3) 

Gemensamt 
1 740 036 

Gemensamt 
1 740 036 

Gemensamt 
1 740 036 

Drifttid 
pålast/total (h) 

37 603/72 171 37 024/63 575 22 168/43 402 

 
Kylsystemet för kompressorerna på UD styrs på liknande vis som på UB-Ö, alltså inte PLC-styrning. 
 

2.1.2. Energi och effekter 
Sammanställning från Atlas Copco airscan år 2016: 
Uppskattad energianvändning totalt under ett år är 2094,3 MWh el varav 25 % av detta går till att 
köra kompressorerna i avlast. Torkningen av tryckluften utgör ungefär 1 % av tryckluftens totala 
energianvändning. Den specifika effekten på tryckluften uppskattas till 0,134 kWh/m3. De 
installerade kompressorerna går sammanlagt i pålast ungefär 20 %, avlastad  
14 % och stoppad 66 % av tiden. I pålastat läge användes 75 % av energin och resterande i avlastat 
läge. 
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2.1.3. Kylningen 
För de kompressorer som delvis har värmeåtervinning ska ingående temperatur på kylvattnet till 

tork och kompressor vara 30°C, utgående kylvatten från kompressor ska vara 90°C och utgående 

kylvattentemperatur från tork kan variera lite men ligger kring 60°C. 

På fabriken finns två olika kylsystem; KB200 och KV100.   

• KB200 består av vatten som pumpas ur den närliggande Umeälven vars temperatur och 

potentiell kyleffekt ändras beroende på säsongen. 

• KB100 består av grundvatten ur en isälv som pumpas vid en närliggande pumpstation.  

• KV100 är kallt tappvatten från kommunen. 

På EC-UC finns inkopplade ledningar för värmeåtervinning men används inte utan kyls i dagsläget 

endast mot KB200. 

På vintern bildas is och slush i älvsvattnet vilket medför att man inte kan pumpa upp erforderlig 

mängd kylvatten till KB200. Under dessa förhållanden täcks det behovet av kommunalt tappvatten. 

År 2018 användes 13 604 m3 tappvatten för att kyla kompressorerna under januari och februari 

månad på grund av detta problem. 

2.1.4. Värmeåtervinningen 
Den existerande värmeåtervinningen på UB-Ö är först kopplad till att värmeväxla mot diverse 

ventilationsaggregat vid behov, sedan mot att värma upp tappvarmvatten och det eventuella 

kvarstående kylbehovet täcks därefter mot KB200 och vid behov av nödkyla är systemet inkopplad 

på KV100 kommunalt tappvatten. 

På UD värmeväxlas först kylvattnet från kompressorerna mot diverse ventilationsaggregat, sedan 
växlas det och värmer inkommande tappvarmvatten vid behov, sedan kyls det med KB100 
isälvsvatten och vid behov av nödkyla är systemet inkopplad på KV100. 
 
Om kompressorvärmen inte täcker upp hela värmebehovet från ventilationsaggregat eller 
tappvarmvatten täcks det av fjärrvärme istället. 
 

2.2. Fjärrvärmen 
Fjärrvärmen till anläggningen levereras av Umeå Energi som är den enda fjärrvärmeleverantör inom 

Umeå-området. Fjärrvärmen används till uppvärmning av fastigheten, tappvarmvatten och som 

processvärme. Under ett normalår köper man in 29 001 MWh fjärrvärme till den största 

fjärrvärmecentralen som ligger i byggnad UC. 
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2.2.1. Fjärrvärmeretur som kompressorkylning 
Det ställe som idag har avsättning för värmen från en framtida återvinning av kompressorvärmen är 
fjärrvärmecentralen i UC. Den fördelar fjärrvärme till olika processer och till uppvärmning av 
fastigheten. Övriga värmebrukare ställer krav som inte kan uppfyllas av kompressorvärmen eller så 
har de inte möjlighet att ta upp lika stor del av värmen. Hur man kopplar värmeväxlingen mot 
fjärrvärmeledningarna syns i figur 1. 

 

Figur 1. Hur kompressorernas värmeåtervinning kopplas mot fjärrvärmen. 

Kompressorvärmen syftar i figur 1 på den kylslingan som upptar den största delen av 

kompressorvärmen, alltså den som kyler luftens temperatur efter kompression som är ungefär 

180°C ned till fjärrvärmens framledningstemperatur.  

En värmeåtervinning kopplad till fjärrvärmen är möjlig även på UD där det går en fjärrvärmeledning 

VP1 som har en effekt som varierar mellan ungefär 600-2800 kW under olika driftförhållanden. 

Eftersom spillvärmen från kompressoranläggningen kan regleras till en temperatur som är väldigt 
nära fjärrvärmen är det ett rimligt alternativ att koppla in spillvärmen på det nuvarande nätet inom 
anläggningen och därmed minska den inköpta mängden fjärrvärme. 
 
De problem som finns är att temperaturen på returledningen är för hög för att kunna uppfylla 

kraven för kylning på kompressortorken samt för att ge erforderlig kylning i mellan och efterkylaren, 

mer om dessa krav i kapitel 7.1. 
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2.2.2. Fjärrvärme ur resurssynpunkt 
Det finns tydliga ekonomiska fördelar med minskad fjärrvärmeanvändning, särskilt eftersom 

kostnaden för fjärrvärmen är högre än el. Man minskar andelen inköpt energi men man minskar 

även kostnader för effektuttaget för fjärrvärmen, därmed skulle man alltså kunna göra stora 

besparingar genom att kompressorsvärmen delvis ersätter fjärrvärme. 

 

Figur 2. Ursprunget från Umeå Energis fjärrvärme år 2017. (Urs19)                   

Genom att ersätta en del av den inköpta fjärrvärmen kan man minska sin klimatpåverkan. Eftersom 

den inköpta mängden el inte ökar vid värmeåtervinning så minskar man sitt resursnyttjande. Trots 

att biomassa och avfall står för störst andel bränsle i fjärrvärmen används ändå en del fossila 

bränslen som syns i figur 2. Huruvida avfall som bränsle är en hållbar resurs går att diskutera vidare 

eftersom det t.ex finns en drivkraft i Sverige att minska uppkomsten av avfall. 

2.3. Kostnader 
I dagsläget betalar fabriken 620 kr/MWh för fjärrvärme utan att räkna med effektkostnader. 

Effektkostnaden per månad exklusive moms för abonnerad effekt är ungefär 439 Tkr plus eventuella 

kostnader för uttag över abonnerad effekt på 12,2 MW. Kostnaden för el är 460 kr/MWh inräknat 

både nät- och energikostnader. 

Volvo har ett serviceavtal med Atlas Copco som servar kompressorerna. Volvo faktureras en summa 

för serviceunderhåll men det tillkommer kostnader som inte täcks under serviceavtalet p.g.a att 

utrustningen är för gammal. I tabell 3 syns årliga servicekostnaderna de senaste tre åren och hur 

mycket som tillkommer utöver serviceavtalet på grund av det som tidigare nämndes. 

Tabell 3. Servicekostnaderna för tryckluftsanläggningen för de tre senaste åren. 

År Grundkostnad netto (Tkr) Slutlig nettokostnad (Tkr) 

2019 985 1020 

2018 910 1010 

2017 759 794 

 



9 
 
 

3. Teori 

3.1. Inledande teori 
Den svenska industrin använder ungefär 1,7 TWh el varje år till att producera tryckluft och cirka 0,6 

TWh av dessa används av verkstadsindustrin (Energimyndigheten, 2006). Sveriges totala 

elproduktion var 152 TWh år 2016  (Energimyndigheten, 2017), industrins elanvändning för att 

producera tryckluft motsvarar då uppskattningsvis 1 % av landets totala elproduktion.  

3.2. Tryckluft och termodynamik 
Kompression av luft är en energikrävande process där största delen av den tillförda energin går till 

värmeförluster. Därför är det viktigt att veta de bästa termodynamiska förhållandena för 

kompressionen eftersom de största kostnaderna under kompressorns livscykel är inköpt energi. 

3.2.1. Termodynamiska förhållanden 
Den ideala kompressionen sker under isoterma förhållanden men detta är inte möjligt att uppnå i 

praktiken, dock är det isoterm kompression som man alltid eftersträvar (Barber, 1997). En process 

som sker under isoterma förhållanden måste hela tiden ha en gradvis värmeöverföring från den 

komprimerade fluiden för att hålla konstant temperatur. Detta är dock väldigt opraktiskt i 

verkligheten eftersom en process under dessa förhållanden tar alldeles för lång tid (Delvaux, 2015). 

Praktiska kompressorer arbetar istället i verkliga scenarion polytropiskt, alltså ett tillstånd mellan 

adiabatiska och isoterma förhållanden (Barber, 1997). Hur detta ser ut i ett tryck-volymdiagram syns 

i figur 3. 

 

 

Figur 3. Hur en polytropisk process ser ut i förhållande till en isoterm och adiabatisk process (Barber, 1997). 
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En vanlig kompressionsteknik är att ha flerstegskompression med kylning mellan stegen 

(intercooling) för att minska den polytropiska koefficienten som beskrivs i ekvation 1 (Kirkby, 2011). 

 𝑝 × 𝑉𝑛 = 𝐶      (1) 

där 𝑝 är trycket, 𝑉 är volym, 𝑛 den polytropiska koefficienten och 𝐶 är en konstant.  

Det ideala värdet för 𝑛 är 1 (isoterm) men det verkliga värdet är alltid högre än så (Barber, 1997). 

Uppskattning av värdet på 𝑛 görs i enskilda fall genom experiment med mätningar av 

värmeöverföring och arbete vid de initiala och slutliga stegen. För att teoretiskt beräkna n så 

använder man sig av förhållandet: 

 𝑛 =
𝐶𝑝−𝐶1

𝐶𝑣−𝐶1
       (2) 

Där 𝐶1 är en konstant (Kirkby, 2011), 𝐶𝑝 och 𝐶𝑣 beskrivs i begrepp-listan. 

 

Figur 4. Specifika energianvändningen för kompression i förhållande till antal kompressionssteg (Barber, 1997). 

Ju fler kompressionssteg man har desto mer närmar man sig en ideal isoterm kompression och alltså 

minskad energianvändning som syns i figur 4. Dock finns det praktiska begränsningar till hur många 

steg man bör ha, vilket medför att en typisk kompressor vanligtvis har 2 steg (Barber, 1997). 
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3.2.2. Kompressionsarbete 
Det mekaniska arbetet för att komprimera luft ökar kraftigt med stigande tryck vilket innebär att 

arbetet som krävs för att komprimera luft till t.ex 7 bar inte är linjärt med arbetet att komprimera till 

t.ex 9 bar (Magnusson, o.a., 2003). 

Arbetet för att komprimera isotermt beräknas genom följande ekvation: 

𝑊 = 𝑝1 × 𝑉1 × 𝑙𝑛
𝑝2

𝑝1
     (3) 

Där W är arbetet i watt, 𝑝1 är Initialt tryck, 𝑉1 Initial volym, 𝑝2 är tryck efter kompression (Delvaux, 

2015). 

Arbetet för att komprimera isentropiskt beräknas genom följande ekvation: 

𝑊 =
𝑘

𝑘−1
× (𝑝2 × 𝑉2 − 𝑝1 × 𝑉1)    

 (4) 

Där p1 är Initialt tryck, 𝑉1 Initial volym, K är den isentropiska exponenten, 𝑘 ≈ 1,3 – 1,4, 𝑝2 är tryck 

efter kompression, 𝑉2 är volym efter kompression (Delvaux, 2015). 
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3.2.3. Kompressoreffekt och kylning 
För en kompressor med tvåstegskompression och mellankylning kan man uppskatta den minsta 

teoretiska kompressoreffekten för en polytropisk process enligt: 

𝑃12 = �̇� ×
𝑛×𝑅

𝑛−1
× [1 − (

𝑝2

𝑝1
)

𝑛−1

𝑛
]    (5) 

Där �̇� är massflödet, 𝑅 är gasens konstant och 𝑝2 är trycket efter första kompressionssteget 

(Alvarez, 1990). 

Den komprimerade luftens tryck efter första kompressionssteget kan bestämmas enligt ekvation 6:  

𝑝2 = √𝑝1 × 𝑝3     (6) 

Där p1 är det initiala trycket och p3 är slutliga trycket efter båda kompressionsstegen (Alvarez, 1990). 

Temperaturen efter kompressionen beräknas med: 

𝑇2 = 𝑇1 × (
𝑝2

𝑝1
)

𝑛−1

𝑛
     (7) 

För en polytropisk kompression (Alvarez, 1990). 

Den specifika värmekapaciteten vid konstant tryck som krävs vid beräkning av kyleffekt i 

mellankylaren beräknas genom följande: 

𝑐𝑝 =
𝑥×𝑅

𝑥−1
      (8) 

Där × är kvoten mellan cp och cv och ligger på ungefär 1,40 för luft under de aktuella tryck- och 

temperaturförhållandena (Alvarez, 1990). 

Den bortförda värmeeffekten i som kyls i kompressorelementet blir för båda kompressionsstegen 

(Alvarez, 1990): 

�̇�13 = 2 × �̇� ×
𝑥−𝑛

𝑥−1
×

1

𝑛−1
× 𝑅 × 𝑇1 [1 − (

𝑝2

𝑝1
)

𝑛−1

𝑛
]   (9) 

3.2.4. Tryckförluster genom rör 
Fabriken har långa ledningsnät där användare kan vara långt ifrån kompressorerna, därför bör man 

ta hänsyn till lokala tryckfall t.ex för att bestämma om det finns behov av tryckluftankar. 

På grund av att luft har en låg dynamisk viskositet så har man dock förhållandevis låga tryckförluster 

i tryckluftsledningar. Detta medför att man kan ha en liten diameter på insidan av röret utan stora 

tryckförluster (Rydberg, 1997). 

Beräkning av tryckförluster på grund av friktion genom cirkulära rör visas i ekvation 5.  

𝑝𝑓 = 𝜆 ×
𝐿

𝑑
×

𝜌𝑣𝑚
2

2
     (10) 

L är rörets längd, d är rörets diameter, λ är beräknade friktionskoefficienten, ρ är fluidens densitet 

och 𝑣𝑚 är medelhastigheten på fluiden. Friktionskoefficienten beror på bland annat fluidens 

viskositet, flödeshastighet, skrovlighet på röret och kan uppskattas genom olika beräkningsmetoder 

eller med diagram (Soleimani-Mohseni, o.a., 2014). 
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3.3. Tryckluft ur energiperspektiv 
Ur ett energiperspektiv är tryckluft för användning till verktyg, maskiner, robotar osv väldigt 

ineffektivt. Endast en liten del av den energi som används i tryckluftskompressorer går till det 

faktiska arbetet som ska utföras (Barber, 1997). 

Det kan vara svårt att bestämma verkningsgraden för användarna av tryckluft, t.ex hur man ska 

jämföra ett mekaniskt verktyg med friskluft. Förlusterna i tryckluftssystemet står för nästan all 

energianvändning i kompressorerna. Från värmeförluster vid komprimering, tryckförluster genom 

ledningsnätet, filter & lufttorkare samt förluster i slutanvändare. I slutändan hamnar man oftast på 

en verkningsgrad på under 10 % i ett tryckluftssystem (Magnusson, o.a., 2003). 

En kompressor som går på dellast eller ingen last kan ändå använda upp till 75 % av den totala 

effekten vid en tidpunkt. Därför är det lönsamt ur ett energi- och ekonomiperspektiv att ha 

automatiska reglersystem som kan stänga av och på kompressorer och avstängningsventiler vid 

behov. Cirka 90 % av den värmeenergi man producerar vid kompression går att ta tillvara på som 

högvärdigt varmvatten med temperatur på ungefär 90°C under rätta förutsättningar (Barber, 1997). 

Kompressorns luftintag bör vara placerad utomhus för att maximera energieffektiviteten. Kall luft 

har högre densitet än varm och därmed komprimerar man större mängd luftmassa vid varje 

kompression. Dessutom så ökar man mellankylningen när luften är kall vilket ökar verkningsgraden 

på kompressionen. Dock kan det uppstå problem som isbildning på vintern (Cunha, 2007). 
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3.4. Tryckluftskompressorn 
Den ideala tryckluftskompressorn ur energisynpunkt är en flerstegskompressor med mellankylning 

ned till samma temperatur som på den inkommande luften (Alvarez, 1990). 

Man bör ha samma tryckförhållande i varje steg för att erhålla den minsta möjliga 

effektförbrukningen (se ekvation 7).  

3.4.1. Val av kompressor 
Vid val av rätt kompressor bör man ha flera saker i åtanke. Om man har stora oregelbundna flöden 

kan det vara oekonomiskt att ha en kompressor med stor effekt på grund av större andel avlastad 

tid. Beroende på om det är långvariga effekttoppar eller inte bör man ha i åtanke att möjligtvis 

installera lufttankar eller välja fler kompressorer för att täcka topparna (Barber, 1997). 

Ofta är tryckluftskompressorer överdimensionerade vilket medför att de går på dellast eller 
avlastade en stor del av tiden (Magnusson, o.a., 2003). En kompressor som är underdimensionerad 
för ändamålet medför större risk för haveri medans en överdimensionerad kompressor medför 
onödiga investeringskostnader, större startströmmar som kräver högre säkringstyper samt ofta en 
minskad verkningsgrad (Delvaux, 2015). 

3.4.2. Skruvkompressorer 
Skruvkompressorer tillhör gruppen ”positive displacement” och är av typen roterande deplacement 

kompressorer. Skruvkompressorer arbetar under konstant flöde med variabelt tryck. En 

skruvkompressor har en han- och hon-del som roterar i motsatt riktning till varandra samtidigt som 

volymen minskar inuti kammaren till synes i figur 5 (Delvaux, 2015). 

Typiska egenskaper för deplacementkompressorer är att tryckförhållandet är oberoende av varvtalet 

så höga tryck kan nås med låga varvtal. Flödet för en deplacementkompressor är ungefär 

proportionellt mot varvtalet. Alltså kan man variera flödet om man har ett variabelt varvtal. De har 

dessutom möjlighet att nyttja hela driftområdet utan att kompressorerna blir instabila (Alvarez, 

1990). 
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En skruvkompressor med 2-stegskompression och tillhörande utrustning likt de som finns på 

fabriken visas i figur 5.  

Fuktavskiljarna efter mellan- och efterkylaren fångar upp fukten som kondenseras ur den trycksatta 

luften när denna kyls och ska inte förväxlas med en lufttork som torkar luften ytterligare efter 

efterkylarens vattenavskiljare. 

 

Figur 5. Schematisk bild över en 2-stegs, oljefri skruvkompressor med mellankylning och efterkylning samt fuktavskiljning 
(Delvaux, 2015). 

Varje skruvelement har ett inbyggt tryckförhållande som beror av bland annat längden på 

skruvelementen och formen på utloppet. När man har uppnått det önskade tryckförhållandet så 

öppnas en port eller ventil och den trycksatta luften skjuts till i utloppet. Tryckförhållandet är kvoten 

mellan det absoluta trycket på inloppet och utloppet. En maskin som komprimerar luft till 7 bar 

övertryck vid ett atmosfärstryck på 1 bar erhåller ett tryckförhållande på 8 (Delvaux, 2015). 

3.4.3. Lufttankar 
Man brukar dela upp tryckluftsbehållare i två delar: primära och sekundära. De primära tankarna 

placeras nära intill kompressorerna och deras syfte är att hålla ett jämnare tryck genom minskning 

av start och stopp för att kompressorerna ska köras avlastade under kortare perioder. Dessutom kyls 

luften och man kan därför samla upp kondensvatten om tanken ligger innan torkare och alltså 

minska belastningen av dessa. De sekundära placeras ute vid användarna och syftet är främst att 

förhindra lokala tryckfall (Hermansson, 2013). 
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3.4.4. Luftfilter 
Om man använder filter som har för höga filtreringsnivåer för ändamålet kan det resultera i högre 

tryckförluster. Ett finare filter kräver också mer frekventa utbyten och därmed också större 

underhållskostnader (Cunha, 2007). Vilken filtreringsgrad som krävs för olika tillämpningar 

specificeras i tabell 4. 

Tabell 4. Luftkvalitetskrav enligt ISO 8573-1 standard (Energimyndigheten, 2006). 

Kvalitetsklass Föroreningar 
partikelstorlek 
(µm) 

Föroreningar 
max. 
koncentration 
(mg/m3) 

Vatten max. 
tryckdaggpunkt. 
(°C) 

Olja max. 
koncentraion. 
(mg/m3) 

Exempel på 
tillämpning 

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, 
luft-verktyg, 
motorer i 
kontinuerlig drift 

6 - - +10 - Arbetsluft, 
luftverktyg, motorer 
i intermittent drift 
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3.5. Lufttorkning 
Trycksatt luft som lämnar efterkylare och fuktavskiljare är normalt varmare än omgivande 

temperatur och helt mättad på fukt. När luften sedan kyls i ledningarna kommer vattnet att 

kondensera och orsaka problem som korrosion i ledningar. Därför behöver man torka luften innan 

den går ut i ledningsnätet för att undvika att förstöra utrustning som följd av korrosion.  

Den omgivande temperaturen styr hur lågt man måste sätta daggpunkten, exempelvis krävs extremt 

torr luft för ledningar som utsätts för temperaturer där vatten kan frysa (Cunha, 2007).  

3.5.1. Olika torkningsmetoder 
Den vanligaste använda metoden inom industrin är adsorbtionstorkar och är även den som används 

på fabriken, dock finns det lite olika metoder som används för att torka luften. 

En kyltork kyler först ned luften till en temperatur som ligger strax över fryspunkten för vatten för 

att kondensera ut vatten ur luften. Därefter hettar man upp luften igen till en temperatur som är 

över tryckluftledningens omgivande temperatur (Delvaux, 2015). 

En adsorbtionstork fungerar genom att den fuktiga luften passerar ett hygroskopiskt ämne som kan 

vara exempelvis kiselgel. Då fukten överförs till adsorbtionsmaterialet så blir det mer mättat över tid 

och därmed måste man kontinuerligt avlägsna fukt från adsorbtionsmaterialet för att behålla 

fuktöverföringen från luften till materialet (Delvaux, 2015). Detta sker genom att tillföra värme från 

antingen externa värmare eller spillvärme från kompressorerna. Adsorbtionen av fukten i luften går 

mycket snabbt, ofta räcker en kontakttid på 0,1-0,5 sekunder (Alvarez, 1990). 

Den erforderliga daggpunkten för olika scenarier är specificerat i tabell 4. 
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3.6. Daggpunkt 
Daggpunkten anger vilken temperatur som vattnet i luften kommer att kondenseras. Ju högre 

trycket på luften är desto högre blir DP, exempelvis blir en DP på -23°C vid atmosfärstryck till +2°C 

vid 7 bar(e) (Delvaux, 2015). 

All luft som sugs in i en kompressor har fukt i sig. Ju högre temperatur på luften desto större mängd 

vatten kan den innehålla. Anta en kompressor med arbetstryck på 7 bar(e) som producerar 200 l 

tryckluft per sekund vid 20°C och en RF på 80 %. Denna kompressor kommer att behöva avskilja 10 l 

vatten per timme (Delvaux, 2015).  

När trycket på luften stiger så ökar tryckdaggpunkten. En högre tryckdaggpunkt innebär att 

vattenångan i luften kondenserar vid högre temperatur som visas i figur 6. 

  

Figur 6. Hur DP påverkas av luftens tryck (Delvaux, 2015). 

Ibland kräver man en mycket lägre daggpunkt än omgivningens temperatur på grund av att vid vissa 

tillämpningar expanderar luften så pass snabbt att temperaturen ögonblickligen sjunker till långt 

under omgivningens temperatur (Löfgren, 2019). 
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3.7. Utbyte av tryckluftssystem 
Vid industriella tillämpningar ingår många olika delar till ett pneumatiskt system som man ofta inte 

tar hänsyn till vid ekonomiska jämförelser, dessa syns i tabell 5. Att byta till ett nytt system innebär 

att man får göra nya investeringar som man bör jämföra mot de kostnader man har i dagsläget, det 

är ofta drift och underhållskostnaderna som är ekonomiska belastningar i ett tryckluftssystem 

(Magnusson, o.a., 2003). 

Ett exempel på ett pneumatiskt verktyg nyttjar en kompressoreffekt på 2000 W vid högsta 

effektuttag förutsatt att den specifika energianvändningen är 0,1 kWh/m3, ett jämförbart elektriskt 

verktyg kan använda 100 W vid samma nyttiga effekt. En stor fördel med det elektriska systemet är 

även att när produktionen står still så bör även effekten till ett elsystem som ersatt ett pneumatiskt 

vara obefintlig (Magnusson, o.a., 2003). 

Tabell 5. Olika delarna i ett pneumatiskt system och ett jämförbart elektriskt system (Bertil Magnusson, 2003). 

Pneumatiska Systemdelar Elektriska systemdelar 

Kompressorcentral Extra elsystem 

Kompressorer Högfrekvensnät 

Trycktankar Ev. Utökat trefasnät 

Filter Laststyrningssystem 

Torkutrustning Ackumulatorladdare 

Styr och reglersystem Ackumulatorer 

Kylsystem Ny produktionsutrustning 

Distributionsnät Nya verktyg 

Produktionsutrustning Avancerade frekvensomriktare 

 

Ett elsystem kräver investering av många nya delar, som visas i tabell 5, eftersom dessa måste 

ersätta ett existerande tryckluftssystem. Efter investeringen är det många komponenter som inte 

kostar i drift och underhåll till skillnad från tryckluftssystemet (Magnusson, o.a., 2003). 
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3.8. Läckage i tryckluftssystem 
Läckage i tryckluftssystem förekommer i stort sett alltid. Ofta omfattar läckage 20-50 % av 

tryckluftsanvändningen under ordinarie drift. Den stora majoriteten av läckaget finns närmast 

användaren (Energimyndigheten, 2006). 

Ett förebyggande motarbetningsprogram mot läckage kan minska dessa till under 10 % av en 

anläggnings tryckluftsproduktion. Läckage kan även bidra till minskat tryck vid användarna och 

därmed minska prestandan hos dessa. Ett arbete med att motarbeta läckage har vanligtvis en 

återbetalningstid på under 6 månader (Cunha, 2007). 

Även om organisationen är medveten om att det finns stora läckage i tryckluftsanläggningen så kan 

det vara svårt att avsätta resurser för att åtgärda detta. En enkel åtgärd är att tillsätta någon att gå 

runt i fabriken och lyssna efter pysljud när produktionen står still och täta de läckor som upptäcks 

(Magnusson, o.a., 2003). 
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3.9. Tryckluft ur ekonomiskt perspektiv 
Tryckluft överanvänds oftast inom industrier, detta bland annat på grund av att inom industrimiljöer 

ses ofta tryckluft som en ”fri praktisk nyttighet”, det betraktas ofta som att det inte kostar något 

eftersom luft är gratis. Gamla arbetsvanor och billiga komponenter bidrar också till att tryckluften 

överanvänds. Därför kan tryckluften medföra att man ovetande på grund av t.ex vanor, omotiverat 

betalar för ett system som skulle kunna ersatts av ett billigare alternativ  (Magnusson, o.a., 2003). 

De absolut största kostnaderna för en tryckluftsanläggning är att köpa in energin till 

kompressorerna, se figur 7. Därför kan man minska kostnaderna för tryckluften markant genom 

värmeåtervinning. De övriga kostnaderna är främst investering samt underhåll av kompressorerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett väl utformat värmeåtervinningssystem på en tryckluftsanläggning har ofta en återbetalningstid 

på 1-3 år. De årliga servicekostnaderna på en tryckluftsanläggning ligger oftast mellan 5-10 % av det 

ursprungliga investeringsvärdet (Delvaux, 2015). 

Trots att återvinning av värmen från tryckluftsanläggningar är att betrakta som gratis spillvärme så är 

det ändå ibland en oekonomisk uppvärmning. Därmed bör man generellt se till att tryckluft används 

så lite som möjligt inom anläggningen (Magnusson, o.a., 2003). 

  

 

Figur 7. Kostnadsförhållanden för en tryckluftskompressor 
under en livstid på 15 år (Energimyndigheten, 2006). 
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4. Metodik 
Källorna hämtas främst ifrån internet, där ett urval av böcker, rapporter, examensarbeten och dylikt 

utgör den största mängden av teorin i rapporten. 

Sammanställning av inhämtade mätdata har gjorts med hjälp av excel. 

Mätdatat i rapporten är loggad data från fabrikens egna givare som hämtas från databas. Några 

observationer gjordes dock under pågående drift genom att titta på fysiska mätare eller mätningar 

som visas i styrprogram för att få en uppskattning på hur en fjärrvärmelednings effekt ser ut. 

Ekonomiberäkningar genomfördes m.h.a Energimyndighetens verktyg för LCC-beräkningar. 

Den producerade tryckluften i tabell 8 beräknades genom att använda tillgänglig energianvändning 

och den specifika effekten som AirScan angav. 

Det loggas inte mätdata på EC-UC över energianvändning eller tryckluftsproduktion, därför 

uppskattades energianvändningen med hjälp av data från AirScan om på- och avlasttider. Den 

avlastade energianvändningen för kompressorerna uppskattades genom att anta avlastad effekt till 

25 % av märkeffekt.  
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5. Resultat 

5.1. Beräkningar 

5.1.1. Energi 
De beräkningar som genomfördes i bilaga 1 visar att den minsta teoretiska effektanvändningen för 

kompression till ett tryck på 6,5 bar(e) var ungefär 166,2 kW vid maxflöde under ett driftförhållande 

på en ny ZR-315-VSD kompressor. Under faktiska förhållanden så beräknades att potentialen för 

värmeåtervinning var 77,3 % av tillförd effekt eller 232,0 kW för en ny kompressor med återvinning 

mot fjärrvärme vid ett flöde under märkdrift på ny ZR-315-VSD kompressor.  

5.1.2. Ekonomi 
Det genomfördes två ekonomiberäkningar, en som utgick från maximal återvinningspotential i figur 

8 och en känslighetsanalys i figur 9. Mer detaljer om beräkningarna i bilaga 2. 

Ekonomikalkylerna är räknat på en kalkylperiod på 15 år och kalkylränta på 5 % för båda 

alternativen. 

 

Figur 8. Livscykelkostnaden för beräknad kostnad för nyinvestering av kompressor med värmeåtervinning och åtgärdad 
värmeåtervinning på UD jämfört med grundalternativet. 

Livscykelkostnaden av anläggningen med åtgärdsförslaget beräknas till 29,40 Mkr och motsvarande 

kostnad för ett grundalternativ utan värmeåtervinning med existerande kompressorer är 50,73 Mkr 

som visas i figur 8. Energikostnaderna står för absolut störst kostnad i båda alternativen, i 

åtgärdsförslaget kunde man minska dessa med ungefär 50 %.  
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Figur 9. Känslighetsanalys över livscykelkostnaderna för ny kompressor med värmeåtervinning och åtgärdad 
värmeåtervinning på UD jämfört med grundalternativet. 

Livscykelkostnaden för grundalternativet i känslighetsanalysen beräknades till 47,15 Mkr och 

åtgärdsförslagets kostnad var 30,92 Mkr till synes i figur 9. Energikostnaderna är även här största 

kostnaden i båda alternativen, i åtgärdsförslaget kunde de minskas med ungefär 45 %. 

Tabell 6. Jämförelse mellan beräknad potential och känslighetsanalysen. 

Alternativ Beräknad Känslighetsanalys 

Återbetalningstid (år) 1,2 1,9 

Minskning i LCC (kr) 21 338 594 16 233 387 

 

En ny anläggning beräknades ha en nuvärdesbesparing på ungefär 1,42 Mkr per år. Även vid ett 

scenario med högre investeringskostnader och lägre potential så erhölls en nuvärdesbesparing på 

ungefär 1,08 Mkr per år enligt data i tabell 6. 
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5.2. Energi och flödesdata 
Det fanns endast loggade flödesmätningar på kompressorerna på UB-Ö, kompressorerna i EC-UC har 

inga flödesgivare och kompressorerna på UD har bara gemensamma flödesmätningar utsatt vid 

förbrukarna.  

Överlag ser man en väldigt stor minskning i energianvändningen under juli månad då det råder 

semester, trots detta kan man ändå anse att energianvändningen är tämligen hög då produktionen 

under denna period är ungefär halverad jämfört med resterande året.  

Den uppskattade totala energianvändningen under ett år beräknades till 788,8 MWh på EC-UC. 

5.2.1. UB-Ö 
Totalt använder man enligt uppmätt data 2390,5 MWh elenergi åt kompressorerna på UB-Ö över ett 

år. Detta ger en specifik energianvändning på 0,10867 kWh/Nm3 på UB-Ö utan att ta hänsyn till 

energiåtervinningen. 

Tabell 7. Mätdata för luftflöden på kompressorerna på UB-Ö. 

Månad KP11 flöde (Nm3) KP12 (Nm3) 

Maj 1 079 427 765 158 

Juni 1 154 036 663 774 

Juli 490 474 928 451 

Aug 752 712 1 037 399 

Sep 944 809 811 731 

Okt 1 203 759 981 634 

 

En månads medelvärde för producerad tryckluft på UB-Ö över året injusterad med uppskattningsvis 

en semestermånad per år blir 1 833 272 Nm3. Ungefärlig total årsproduktion av tryckluften 

uppskattas till 21 999 259 Nm3 enligt data som visas i tabell 7. Detta ger en genomsnittlig 

tryckluftsproduktion på 698 l/s FAD under ett år. 
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Tabell 8.  Producerad tryckluft baserat på energianvändning och uppmätt specifik effekt från AirScan under ett år. 

Månad KP11 flöde (Nm3) KP12 flöde (Nm3) 

April 527 463 938 821 

Maj 603 776 965 639 

Juni 583 709 1 041 398 

Juli 854 970 426 694 

Aug 900 052 681 963 

Sep 705 440 873 948 

Okt 796 172 1 004 187 

Nov 767 119 889 269 

Dec 526 642 874 343 

Jan 782 388 655 530 

Feb 570 254 687 470 

Mars 536 836 944 724 

 

Den totala producerade tryckluften under ett år med denna uppskattning blir 18 138 806 Nm3 enligt 

tabell 8 vilket resulterar i ett flöde på 575 l/s FAD. Man kan se en betydande minskning jämfört med 

data från tabell 7.   
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Figur 10. Kompressorernas energianvändning över ett år på UB-Ö. 

Genomsnittliga energianvändningen för KP11 var 109 274 kWh per månad och 89 993 kWh för KP12, 

Den totala energianvändningen varierar delvis under året men är ändå relativt lik varje månad, 

energianvändningen minskade något under juli månad i relation till tidigare månad och månad efter 

enligt figur 10. 

 

  

Figur 11. Förhållanden mellan de olika kompressorernas producerade tryckluft på UB-Ö under sex månader. 

När KP11 stängs av under semesterveckorna så ökade istället produktionen på KP12, dock sjönk 

ändå den totala tryckluftsproduktionen något enligt figur 11. Kurvan för tryckluft följer ungefär 

samma trend som energianvändningen enligt figur 10. 
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5.2.2. UD 

 

Figur 12. Kompressorernas energianvändning över ett år på UD, 8-barssystem. 

I figur 12 ser man tydligt att energianvändningen minskar i juli då fabriken är nedstängd, i övrigt  

uppnås högst energianvändning i januari men är utöver det relativt jämnt över hela året. 

Energianvändningen på UD minskade mer under semestermånaden i juli än för de på UB-Ö i relation 

till övriga månader. 

Kompressorerna på UD använder uppskattningsvis 1210,5 MWh energi under ett år, genomsnittliga 

uppmätta energianvändningen för KP11 var 38 931 kWh/månad, 23 282 kWh/månad för KP12.  
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5.3. Fjärrvärmedata 
Medeltemperaturen på fjärrvärmens returledning under ett år är 58,7°C och temperaturen på 

framledningen är 91,8°C under ett år. Temperaturerna varierar dock lite varje månad, vilket 

framställs i figur 13.  

 

Figur 13. Medelvärde av retur- och framledningstemperaturerna varje månad under ett år på fjärrvärmecentral UC. 

 Enligt data i figur 13 stiger temperaturen på framledningen under vinterhalvåret och sjunker på 

sommarhalvåret. Högsta temperatur erhålls i januari där den är 98,2°C i snitt och lägst i juli där 

temperaturen sjunker till 76,5°C i snitt. Returledningens temperatur stiger under sommar och 

hösten och sjunker under vinterhalvåret. Den högsta medeltemperaturen nås i september där den är 

64,4°C i snitt och lägst medeltemperatur var i mars på 53,5°C. 
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Återvinningspotentialen för kompressorvärmen beror på hur mycket fjärrvärme som används i 

fjärrvärmecentralen i UC. Enligt figur 14 så kan återvinningspotentialen från kompressorvärmen inte 

minska på grund av fjärrvärmen i nuläget. Detta eftersom inköpt fjärrvärme inte överstiger 

kompressorvärmen hela året. 

 

Figur 14. Kompressorernas potential för återvunnen värmeenergi under ett år jämfört med inköpta fjärrvärmen under 
samma period. 

Kompressorvärmen överstiger aldrig mängden inköpt fjärrvärme under någon månad, differensen är 

som minst i juli där den är ungefär 400 MWh till synes i figur 14. 
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6. Diskussion 

6.1. Tryckluftsanläggningen 
En fördelaktig placering av den nya kompressoranläggningen torde vara på samma ställe som den 

nuvarande anläggningen eftersom man kan vid en sådan placering nyttja ledningar från tidigare 

kylsystem för att få enkel installation av KB200. Det är fördelaktigt om fjärrvärmecentralen ligger 

nära denna plats för att minska installationskostnader ytterligare.  

6.1.1. Kylningssystem 
Utgångsläget kräver att den nya kompressorn är vätskekyld för att detta projekt ska kunna 

genomföras. En ändring till luftkylda kompressorer som är det alternativet som finns på marknaden 

innebär att potentialen för värmeåtervinning skulle minska drastiskt i jämförelse eftersom det inte 

finns någon större avsättning för varmluft på fabriken. Ett vätskekylt system är dessutom mer 

kompakt och komponenterna för ett sådant system finns i stor grad redan installerade. 

Kylbehovet från tryckluftsanläggningen överstiger inte energibehovet vid fjärrvärmecentralen under 

någon del av året, alltså begränsar inte fjärrvärmen till någon betydande del hur stor del av 

kompressorvärmen man kan återvinna i kompressorerna. Därför kan kompressorvärmen i stor grad 

återvinnas året om genom att värmeväxla mot fjärrvärmens returledning. 

På UD växlas kompressorvärmen mot ventilationsaggregat, denna ledning sitter även kopplad med 

fjärrvärmen som ska ta upp värmebehovet vid stoppade eller avlastade kompressorer. Regleringen 

på ledningen stämmer inte helt vilket man kan se när fjärrvärmen börjar användas, så värms även 

kompressorernas kylvatten upp. Eftersom det endast är under avlast och stopp är det inte stora 

förluster men det är ändå något man bör åtgärda. 

6.1.2. Tryck och filter 
Av benämningen på tryckluftssystemen så kan man misstänka att det verkliga trycket är högre än 

vad som systemet är byggt på. Om man ökar trycket i ledningarna behöver man också ändra det 

inbyggda tryckförhållandet i kompressorelementen för att uppnå högsta verkningsgrad. Det är 

möjligt att kompressorerna på fabriken är byggda för att hålla ett lägre tryck än vad de används för 

och därmed kan effektförbrukningen öka som följd. 

Alla tryckluftsfilter sitter direkt efter kompressorerna, därför bör man göra en utvärdering av 

huruvida man behöver filtrera all tryckluft i systemet till den nivå man gör det i dagsläget. Troligtvis 

har verktygen man använder inte samma krav på luftföroreningar som friskluftsmasker. Med bättre 

dimensionerade filter bör man kunna minska tryckfallen i ledningarna och därmed minska 

energianvändningen och eventuellt behovet för lokala tryckluftstankar.   
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6.2. AirScan 
Den AirScan som genomfördes av Atlas Copco 2016 har stora skillnader till de mätningar som 

fabriken själva genomför. De mätningar som gjordes under AirScan var under en vecka där man 

endast hade produktion i fyra dagar, vilket inte är normen utan vanligtvis är produktionen minst fem 

och ibland sex dagar på en vecka. Alltså råder viss osäkerhet kring hur bra pålast-, avlast- och 

stopptiderna på kompressorerna stämmer.  

Uppskattning av kompressorernas energianvändning verkar vara felaktig då egna mätdata visar att 

den i verkligheten är långt mycket större. Det räknades även på att ett produktionsår motsvarar 50 

arbetsveckor men i verkligheten är det åtminstone 6 semesterveckor under ett år. 

Man kan vara tveksam till åtgärdsförslagen som Atlas Copco gav eftersom det är en fördel för dem 

att visa på en hög besparingspotential i en nyinvestering av kompressor. Det går därför att 

ifrågasätta hur stor den potentialen de påvisade faktiskt är, dock är det självklart att en varvtalsstyrd 

kompressor som inte går avlastad använder mindre energi. 
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6.3. Framtidens tryckluft 
I och med att industrie 4.0 blir allt mer relevant inom tillverkningsindustrin och eftersom det är 

något som man i dagsläget fokuserar mycket på inom Volvo så är det viktigt att tänka på vilka 

förutsättningar som detta koncept kräver. Att exempelvis maskiner ska kunna analysera och ta egna 

beslut utifrån stora mängder data förutsätter att man först och främst har möjlighet att mäta och 

logga den här datan. Det är därför extremt viktigt att man har grundförutsättningarna färdiga i form 

av givare och PLC styrning i en framtida tryckluftsanläggning. 

Genom analysering av stora mängder data kan man enklare förutsäga driftproblem, 

underhållsarbeten och enklare kunna undvika driftstopp som kan innebära stora kostnader. Dock är 

detta förmodligen något som ligger en bit längre fram i tiden eftersom man idag inte har de 

grundläggande förutsättningarna för sådana system. 

Beräkningar i bilaga 1.2. visar att minsta teoretiska kompressionseffekten är långt mycket mindre än 

den faktiska effekten. Även om det är en uppskattning visar det att den tillförda effekten för den 

aktuella kompressorn är långt ifrån att uppnå den teoretiska under polytropiska förhållanden. Därför 

finns det förmodligen stor potential att förbättra kompressionstekniken för framtidens 

kompressorer. 

6.4. Ersättning med eldrift 
Användningen av tryckluft inom verkstadsindustrin är utbredd och det kan vara svårt att hitta 

ersättare inom specifika användningsområden även om det teoretiskt skulle finnas alternativt som 

är mer ekonomiskt lönsamma. Ett exempel på detta är tryckluftsdrivna sugkoppar som teoretiskt 

skulle kunna drivas av billigare alternativ, men marknaden erbjuder inte något alternativ.  

Det kan även vara svårt att motivera en investering av t.ex nya verktyg om funktionen inte är väl 

beprövad för det specifika användningsområde som det ska användas till. Därför är det särskilt 

viktigt att man kommunicerar inom koncernen vilka ersättningar som visat sig vara lönsamma innan 

man gör en sådan investering. 
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6.5. Drift och underhåll 
Trots att det finns potential för stora ekonomiska besparingar vid en återvinning av 

kompressorvärmen är det väldigt viktigt att komma ihåg att om fabrikens produktion stannar i några 

timmar per år p.g.a driftproblem orsakad av värmeåtervinningen i tryckluftanläggningen kan 

kostnaderna för detta överstiga besparingarna man gör. Detta innebär alltså att ett nytt 

värmeåtervinningssystem måste utformas på ett sådant sätt att driftsäkerheten alltid ska prioriteras, 

även över maximal värmeåtervinning, sett ur ett ekonomiskt lönsamhetsperspektiv. 

Den nuvarande anläggningen har under projektets gång haft stora problem med att hålla normala 

driftförhållanden. Kompressorerna klarar inte att köra kylvatten vid temperaturer som de är märkt 

för, utan måste köras på en ingående kyltemperatur på 14°C vilket resulterar i att utgående 

kyltemperatur från kompressorer är mycket lägre än 90°C som är börvärdet. På sommaren kan 

temperaturen på KB200 överstiga 14°C vilket medför att man kan måsta använda tappvatten till att 

kyla kompressorerna under denna period om man inte åtgärdar problemet. 

Något som man också bör beakta i detta projekt är att flera av de nuvarande kompressorerna i 

närtid kommer vara i behov av ersättning eller renovering på grund av att deras ålder medför stora 

driftproblem. Detta innebär att man räknar med ett utbyte eller stor renovering i projektets 

kostnadskalkyler i grundalternativet eftersom detta skulle ha behövt ske för att inte riskera stopp i 

produktionen på grund av havererade kompressorer. 
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6.6. Lönsamhet 
Det är väldigt uppenbart att en nyinvestering med värmeåtervinning och ett nytt kylsystem på UD 

skulle löna sig ur alla perspektiv. En lägre energianvändning och därmed lägre resursförbrukning, 

lönsamhet ur ett ekonomiskt perspektiv och delvis lönsamt ur miljösynpunkt. Att kunna minska 

uttaget ur KB200 och därmed reducera användningen av kommunalt tappvatten till att nödkyla 

kompressorer är en stor vinst i minskad resursutnyttjning men även kostnadsmässigt. 

I och med att fjärrvärmens energikostnader är så pass mycket högre än elkostnaderna skulle det inte 

nödvändigtvis vara ekonomiskt lönsamt att minska energianvändningen på tryckluften om man 

tillämpar en ny värmeåtervinning mot fjärrvärmen. Därför får man överväga om man ska 

energieffektivisera anläggningen endast i syfte att minska energianvändningen, då det kan vara svårt 

att motivera en kostnadsbesparing. 

Med den känslighetsanalys som gjordes visade att även om investeringen skulle öka mer än beräknat 

och återvinningspotentialen skulle vara mindre än beräknad så är återbetalningstiden kortare än 2 år 

och nettonuvärdet ger en besparing på över 1 Mkr per år. 

6.7. Mätdata 
På UD så fungerade inte energimätaren för KP13, därför uppskattades energianvändningen för KP13 

vara ett medelvärde på KP11 och KP12. Eftersom kvoten mellan av- och pålast var ungefär 

densamma på alla kompressorer bör uppskattningen vara relativt nära ett verkligt värde. Man bör 

dock ha satt upp ny energimätare och logger på denna när projektet påbörjades, men problemet 

upptäcktes för sent. 

Flödesgivare på UB-Ö visar att flödet är ungefär 60 Nm3/min under pålast. Dock är båda 

kompressorerna märkt för ungefär 43 Nm3/min (724 l/s FAD). Alltså anger dessa flödesgivare 

troligtvis felaktiga mätningar. Ett flöde på 60 Nm3/min innebär dessutom en långt större effekt än 

vad som kompressorerna är märkt för, se uträkningar för faktiskt effektförbrukning i bilaga 2.  

Dessa flödesgivare gav även datan för uppmätt tryckluftsproduktion i tabell 7 och beräkningar med 

den datan gav en specifik effekt som var lägre än den som angavs i märkdatan på kompressorerna 

utan att räkna med avlastad energianvändning. Tryckluftsanläggningen kan omöjligtvis ha en högre 

specifik effekt under verkliga laster än vid märkt data för endast pålast. 

Det finns ingen loggning på effekt eller temperaturer på fjärrvärmeledningen VP1 som sitter i 

kompressorrum UD. Det finns dock mätning för dessa så några observationer kunde genomföras 

under en arbetsdag men eftersom det saknas loggning går det inte att beräkna hela årets potential 

för värmeåtervinning i denna ledning. 
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7. Slutsatser 
Ett nytt värmeåtervinningssystem samt en omarbetning av värmeåtervinningen för kompressorerna 

på UD togs fram. En kostnadsbesparing samt minskad resursanvändning kunde påvisas för dessa 

åtgärder samtidigt som de inte påverkar övriga processer. 

De beräkningar som gjordes visade att en ny kompressor med värmeåtervinning kunde återvinna en 

stor del av kompressorvärmen som idag kyls mot älvs- eller dricksvatten. Kostnadskalkyler visade att 

åtgärdsförslaget minskade livscykelkostnaderna markant med en kort återbetalningstid på 

investeringen även vid ökade kostnader och mindre återvinningspotential än beräknat. 

Det finns även stor potential att minska kostnader och energianvändning genom att minska 

användningen av tryckluft och med enkla åtgärder så som att täta läckage i ledningsnätet.  



37 
 
 

8. Åtgärdsförslag 

8.1. Krav på ny anläggning 
Efter diskussioner med Atlas Copco har följande krav för en tryckluftsanläggning tagits fram. 

Kompressorerna kan hålla en utgående kyltemperatur på ungefär 90°C, luftens temperatur efter 

mellankylaren får aldrig överstiga 65°C (Löfgren, 2019) och ska hålla en drifttemperatur under 

denna. Kylvattnet in i kompressortorkarna får inte överstiga 40°C och luftens temperatur efter 

efterkylaren ska hålla en högsta temperatur på ungefär 40°C. (Wolter, 2019) 

8.2. Ny tryckluftsanläggning 

8.2.1. Kompressorn 
För systemet 6 bar bör man ersätta kompressorn ZR3-50 på EC-UC och investera i en ny varvtalsstyrd 

Atlas Copco ZR315-VSD med ett maximalt FAD på ungefär 800 l/s vid ett tryck på 6,5 bar(e). Denna 

kan täcka det uppskattade medelbehovet av tryckluften på 513 l/s och allt under detta. Då slipper 

man kompressorer som går avlastade stor del av tiden och man har dessutom kvar kompressorerna 

på UB-Ö och en på EC-UC som kan täcka flödestoppar vid behov.  

Med en sådan tillämpning kan man förmodligen sänka trycket på systemet till 6,5 bar(e) på grund av 

att behovet av tryckluft kan regleras utan att man behöver avlasta, pålasta, starta och stoppa flera 

kompressorer. Ett lägre tryck på systemet innebär att det används mindre energi till 

komprimeringen.  

8.2.2. Värmeåtervinning och kylning 
Under dessa förutsättningar kan man göra ett nytt värmeåtervinningssystem där man kyler luften i 

mellan och efterkylaren med fjärrvärmeretur från en lufttemperatur på cirka 180°C ned till ungefär 

58,7°C vilket motsvarar ungefär 77,3 % av den erforderliga kyleffekten. Resterande kylbehov täcks av 

KB200 eller KB100 älvsvatten. Den värmeåtervinningsledning som går från EC-UC har tidigare gått till 

samma lokal som fjärrvärmecentralen är placerad så det bör vara relativt enkelt att dra om en sådan 

ledning.  

En värmeåtervinning är möjlig på UD där man installerar ytterligare ett värmeåtervinningssteg 

kopplad mot fjärrvärmeledningen VP1 där man återvinner värmen från utgående kylvatten på 90°C 

till uppskattningsvis 58,7°C. I framtiden bör man installera mätutrustning på temperatur och effekt 

på fjärrvärmeledningen för att se över huruvida denna potential stämmer. 

8.2.3. Reglersystem och data 
Det nya värmeåtervinningssystemet bör vara PLC-styrt med hänsyn till tryck, in- och utgående 

kyltemperatur samt luftflöde innan och efter kompressor. Temperaturmätare på 

fjärrvärmeledningens fram- och returledning bör installeras vid värmeväxlingen på både ny 

anläggning och den vid UD. 

En ny tryckluftsanläggning ska ha tillgång till loggade mätdata för kritiska punkter så som 

temperaturmätningar av kylvattnet på flera ställen, energimätning och producerad tryckluft. Dessa 

mätningar är absolut kritiska för att kunna erhålla en driftsäker anläggning som beskrivs i rapporten 

och för att kunna uppnå de potentiella besparingar som påvisats. 
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8.3. Åtgärder på nuvarande anläggning 
Man bör utreda huruvida tryckluften på fabriken används rätt, tryckluften ska vara det sista 

alternativet man överväger vid inköp av verktyg och dylikt och man bör sträva efter att minska 

användningen på grund av dess höga livscykelkostnad. 

8.3.1. Åtgärda läckage 
Kartläggning av åtgärder för läckage i systemet är något man i dagsläget bör genomföra, då det inte 

gjorts något sådant i närtid. Detta är något som kan ha relativt stor lönsamhetspotential för dagens 

tryckluftsanläggning. Det kräver dock att ansvarig för detta tillsätter resurser för en sådan åtgärd 

vilket kan vara svårt för någon som inte är insatt i hur mycket det kostar att ha ett läckande 

tryckluftssystem. 

8.3.2. Alternativ till tryckluft 
Något man får överväga är om man i framtiden ska ersätta stora delar av den nuvarande 

tryckluftsanvändningen med andra alternativ som exempelvis lokala högfrekvensnät. Eftersom 

investeringarna för t.ex verktygen i tryckluftssystemet är de minsta kostnaderna så är det möjligt att 

ganska enkelt kunna motivera en sådan investering även på ganska kort sikt. Man bör tillfråga övriga 

fabriker inom koncernen vilka eventuella investeringar för att ersätta tryckluft som har gjorts och 

vilka som har varit lönsamma och huruvida driftsäkerheten har påverkats av detta. 

8.3.3. Åtgärder på värmeåtervinningssystem 
Eftersom den nya kompressorn kan täcka den största lasten och de existerande endast täcker 

topplast på 6 barssystemet så bör man inte göra om de kylsystem för de existerande 

kompressorerna då det innebär för låg potential för att en återvinning ska vara lönsamt. 

Den värmeåtervinning som finns på UD är i stort sett icke-existerande en stor del av året. Det är 

endast under de dagar då ventilationsaggregaten behöver värmetillskott och då man använder 

varmvatten till duscharna som värmen tas tillvara på, även vid dessa tillfällen är mängden man 

återvinner liten i förhållande till potentialen som finns.  

Man kan göra en relativt billig och enkel värmeväxling på UD enligt samma princip som visas i figur 1, 

fast istället för återledning till kompressorn så leds det nedkylda kylvattnet till nuvarande 

kylsystemet. Då går det att återvinna större del av värmen på dessa kompressorer förutsatt att man 

får ordning på ingående och utgående kylvattentemperatur. Med en sådan enkel värmeväxling är 

det möjligt att återvinna ungefär 50 % av värmen i kompressorerna förutsatt att temperaturen på 

returledningen är densamma. 
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10. Bilagor 

10.1. Bilaga 1 
En uppskattning av kompressorns återvinningspotential kan göras genom att ta ett medelvärde av 

driftförhållandena i 10.1.2. Då blir värmeåtervinningspotentialen för den nya kompressorn 77,3 %. 

Man hade förbättrat denna uppskattning genom att veta drifttiden för varje förhållande men 

eftersom flödesmätningar inte finns är detta inte genomförbart. 

10.1.1. Återvinningspotential för ny kompressor 
Märkdata för en ZR-315 VSD anges vara 325 kW för att producera ett maximalt volymflöde på 800,7 

l/s FAD vid 6,5 bars tryck. Luftens temperatur vid utlopp anges vara 40°C och temperatur efter 

kompression uppskattas till 180°C. Motorns verkningsgrad är 95,3 % vilket innebär att tillförd 

kompressionseffekt är ungefär 310 kW. 

För att beräkna återvinningspotential krävs specifik värmekapacitet som beräknas enligt ekvation 8: 

𝑐𝑝,𝑙𝑢𝑓𝑡 =
1,40 × 287

1,40 − 1
= 1004,5 

𝐽

𝑘𝑔 ∗ 𝐾 
 

Potentiell värmeåtervinning till fjärrvärmen där man kyler med fjärrvärmereturen till 58,7°C för den 

framtida tryckluftsanläggningen: 

𝑃𝑣å = �̇� × 𝑐𝑝 × ∆𝑇 = 0,952 × 1004,5 × (453,0 − 331,7) =  116 001 𝑊 

För både mellan- och efterkylaren vilket blir 232,0 kW totalt eller 74,9 % av den totala tillförda 

kompressionseffekten. 

Den kalla kylledningen måste kyla ned luften från 58,7°C till 40°C och därmed blir kyleffekten i både 

mellan- och efterkylare: 

𝑃𝐾𝐵200 = 2 × 0,952 × 1004,5 × (331,7 − 313) = 35 765 𝑊 

Denna effekt kan tänkas vara densamma för alla driftförhållanden. 

Vid 75 % av volymflödesintervallet (660,3 l/s FAD) blir den totala tillförda effekten 256,2 kW eller 

244,2 kW tillförd kompressionseffekt blir den potentiella värmeåtervinningen: 

𝑃𝑣å = 0,785 × 1004,5 × (453,0 − 331,7) = 95 661 𝑊 

Detta blir 191,3 kW för båda kylarna och motsvarar 74,7 % av totala tillförda kompressionseffekten. 

Vid 50 % av volymflödesintervallet (520,0 l/s FAD) blir den totala tillförda effekten 197,5 kW eller 

188,2 kW kompressionseffekt blir den potentiella värmeåtervinningen: 

𝑃𝑣å = 0,618 × 1004,5 × (453,0 − 331,7) = 75 335 𝑊 

Detta blir 150,7 kW i båda kylarna och motsvarar 80,1 % av den totala tillförda 

kompressionseffekten. 

Vid 25 % av volymflödesintervallet (379,6 l/s FAD) blir den totala tillförda effekten 145,5 kW eller 

138,7 kW kompressionseffekt blir den potentiella värmeåtervinningen: 

𝑃𝑣å = 0,451 × 1004,5 × (453,0 − 331,7) = 54 994 𝑊 
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Detta blir 110,0 kW i båda kylarna och motsvarar 79,3 % av den totala tillförda 

kompressionseffekten. 

10.1.2. Teoretisk kompressionseffekt 

För luft vid 20°C och atmosfärstryck är densitet 𝜌 är 1,189 
𝑘𝑔

𝑚3. Kompressorn har ett märkt FAD på 

ungefär 800,7 l/s för en ZR-315-VSD. Därmed kan man få fram att massflödet är ungefär 0,952 kg/s 

under dessa förhållanden. 

För att beräkna den minsta teoretiska effektförbrukningen måste man först beräkna optimala 

tryckförhållandet enligt ekvation 6, med ett initialt tryck på 1 bar(a) och ett slutligt tryck på 7,5 

bar(a) blir tryckförhållandet:  

𝑝2 = √1 × 7,5 = 2,74 

Den minsta teoretiska effektförbrukningen för kompressorerna på UB-Ö med en antagen polytropisk 

exponent på 1,3 och en uppskattad initial temperatur på 293 K blir då enligt ekvation 5: 

𝑃12 = 0,952 ×
1,3 × 287

1,3 − 1
× 293 × [1 − (

2,74

1
)

1,3−1
1,3

] = −90 797 𝑊 

Svaret blir negativt eftersom det är en förbrukad effekt. Vid optimalt mellantryck (lika tryckökning 

vid båda kompressionsstegen) och ideal mellankylning (kylning till inloppstemperatur) blir den totala 

effektförbrukningen två gånger P12, alltså ungefär 181,6 kW. 

Temperaturen efter kompression beräknas enligt ekvation 7 till: 

𝑇2 = 293 × (
2,74

1
)

1,3−1
1,3

= 370 𝐾 

Den bortförda värmeeffekten i kompressorelementen enligt ekvation 9: 

�̇�13 = 2 × 0,952 ×
1,4 − 1,3

1,3 − 1
×

1

1,3 − 1
× 287 × 293 × [1 − (

2,74

1
)

1,3−1
1,3

] =  −46 589 𝑊 

Den bortförda värmeeffekten i mellankylaren uppskattas till: 

�̇�𝑚𝑘 = �̇� × 𝑐𝑝 × ∆𝑇 = 0,952 × 1004,5 × (293 − 370) =  −73 634 𝑊 

I efterkylaren kyls luften till ungefär 313 K och därmed blir den bortförda värmeeffekten i 

efterkylaren: 

�̇�𝑒𝑘 = 0,952 × 1004,5 × (313 − 370) = −54 508 𝑊 

Då blir den totala kyleffekten ungefär 174,7 kW och tillförda kompressoreffekten blir 181,6 kW vid 

ett flöde på 800,7 l/s FAD. 
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10.2. Bilaga 2 
Den beräknade investeringen uppskattas till 3,68 MKr där ny kompressor kostar cirka 2,43 MKr netto 

enligt offert från Atlas Copco, resterande investeringskostnader är installationskostnader, material 

och arbetskostnader för rördragningar av nya värmeåtervinningssystem samt värmeväxlare.  

Nuvarande värmeåtervinningssystem på UD och UB-Ö uppskattades återvinna 10 % av tillförda 

kompressorenergin genom beräkningar från observationer av momentan mätdata under vissa 

driftperioder, alltså inte historisk logg.  

Återvinningspotentialen för den nya kompressorn beräknades vara 79,3 % av värmeenergin enligt 

bilaga 1.1. och att kompressorerna på UD kommer att återvinna ungefär 50 % av värmen till VP1 

räknat på att man i framtiden justerar utgående kyltemperatur till börvärdet 90°C och att 

medelvärdet på fjärrvärmereturen är 58,7°C.  

Det antas dessutom att de fasta fjärrvärmekostnaderna minskar proportionellt med den abonnerade 

effekten. Det uppskattades även att 10 % av den framtida effekten täcks av nuvarande kompressorer 

på UB under effekttoppar som de förväntas ta upp då detta inte gick att beräkna på grund av 

avsaknad av data på luftflöden. 

Känslighetsanalysen räknar på att investering blir 1 MKr över beräknat, att nuvarande 

värmeåtervinningssystem återvinner 15 % av kompressorenergin samt en minskad total 

återvinningspotential på UB med 10 % och på UD med 20 % jämfört med de som uppskattas i det 

beräknade fallet.  

De interna kostnaderna att avsätta personal till service, underhåll, felsökning och dylikt har ej tagits 

hänsyn till i ekonomiska kalkylerna men dessa kommer att minska vid investering av en ny 

kompressor och alltså tala för ökade besparingar. Dessutom har kostnaderna för effektuttag över 

abonnerad fjärrvärmeeffekt inte tagits med vid kostnadskalkylerna. 

Den nya kompressoranläggningen förväntades inte ha något restvärde efter 15 år. Men man kan 

anta att eftersom några av Volvos kompressorer fortfarande är i bruk nästan 30 år efter inköp så 

kommer den nya kompressoranläggningen ha ett restvärde i att man slipper göra nya investeringar. 

Vid vinterhalvåret så levereras ibland fjärrvärmen till temperaturer över 90°C, så för att inte kyla ned 

framledningen så kan man installera en elpanna efter värmeväxlaren för att värma upp fjärrvärmen 

till den erforderliga temperaturen. Dock tas inte kostnaderna för detta med i projektets kalkyler.  

 


