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Abstract
Optimation and segmentation of pneumatic system
The aim of this demonstration was to show that it is possible to make a 20 % reduction of
the energy use for the pneumatic systems in sawmills.
A mapping of the energy use of the different parts of the sawmill was made in the beginning of the demonstration, to identify the largest users of compressed air, but also to find
out what an optimization of number and size of compressors would do to the energy use.
An optimization can give an energy reduction of 11 – 24 % depending on the configuretion of compressors. The highest reduction can be difficult to reach, due to the size of the
sawmill, but a reduction of up to 17 % with 4 compressors is possible to reach. Further,
the analysis showed an average leakage of 15 % with a variation between 13 – 23 % for
the different segments of the sawmill.
Another aim of the demonstration was to show that it is possible to reduce the air pressure
from 7.5 to 6 – 6.5 bar in order to reduce energy use without compromising the functionality. The tray sorter in the dry sorting was found to be the best part of the plant to start
working with continuos improvements, since it had problems with system pressure and
had a long distance to the compressors. The main improvement was to reduce the number
of pressure regulators from three regulation points (which were located before and after
an accumulator) to one. Furthermore, the pipes between accumulator and tray sorter were
underdimensioned which led to a pressure drop. It was possible to lower the system pressure to 5 bar and get a better performance of the tray sorter by reducing the number of
regulators and changing to faster pressure regulators, as well as increasing the dimension
of the pipes. A stable and lower system pressure gave a smoother motion and dampening
of the pneumatic cylinders in the tray sorter.
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Förord
Denna rapport ingår i rapporteringen från fas 2 av projekt EESI – Energieffektivisering i
sågverksindustrin, som pågick mellan december 2011 till september 2015. Rapporten är
skriven främst för sågverkens personal, både i ledning och operativa funktioner.
Rapporten är en förstudie och beskriver energibesparingspotentialen genom att arbteta
med systematiskt förbättringsarbete av pneumatiska system.
Tack till alla på Bergkvist-Insjön AB och Baståsen Skog & Service KB som har gjort ett
fantastiskt arbete med mätningar, förbättringsarbete sammanställingingar av resultat.
Projektet är finansierat av Energimyndigheten och deltagande företag. Arbetet har utförts
av SP Energiteknik, SP Trä och de deltagande industrierna.
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Sammanfattning
Målet med detta demoprojekt är att visa att det är möjligt att nå en energibesparing på 20
% för tryckluftsförsörjningen på ett sågverk.
I början av demonstrationen gjordes en kartläggning av tryckluftsförbrukningen i hela anläggningen för att se var de största förbrukarna ligger och se vilken påverkan enbart en
optimering av kompressorparken skulle kunna ge. En optimering av kompressorparken
kan ge 11 - 24 % minskning av energiförbrukningen beroende på kompressorkonfiguration, den största energibespringen, på 24 %, kan vara svår att uppnå på grund av anläggningens uppbyggnad, men 17 % besparing med 4 kompressorer är fullt möjligt. Vidare så
visade analyserna ett läckage som var cirka 15 % med en variation mellan 13 – 23 % för
de olika segmenten i anläggningen. Ett önskvärt läckage är maximalt 10 % men det krävs
ett längre systematiskt förbättringsarbete för att nå dit.
Ett av delmålen med denna demonstration var att sänka trycket så mycket som det gick i
ett segment av tryckluftssystemet med bibehållen funktionalitet genom ett systematiskt
förbättringsarbete. En av de mest kritiska delarna av sågverkets tryckluftsförsörjning låg i
plansorteraren vilken är placerad längst bort i justerverket och upplevdes ha flest tryckstörningar. Preliminärt var målet att stabilisera tryckvariationerna och sedan sänka trycket
från 7,5 till 6 – 6,5 bar. Trycket som används idag på denna del av justerverket är 5 bar
och funktionen förbättrades genom att ett jämnare systemtryck uppnåddes och dämpningsrörelserna för cylindrarna blev jämnare.
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1

Bakgrund

Tryckluft används genom hela produktionen på ett sågverk och står för 3-6 % av den
totala elförbrukningen. Ett effektivare användande av tryckluft är ett område där betydande besparingar kan göras i form av minskad energiförbrukning, men även i form av
minskat underhåll och driftsstörningar.
Syftet med detta delprojekt är att skapa en mer detaljerad bild av hur en optimering och
segmentering av ett existerande tryckluftssystem förändrar den totala energianvändningen. För att uppnå en så stor besparing inom pneumatik som möjligt så är det viktigt att se
över hela systemet och hur mycket olika förbrukare använder på ett sågverk. Målet med
demonstrationen är att grovt kartlägga tryckluftsförbrukningen i hela anläggningen. Information om var energiförlusterna finns och vad som har orsakat dem ger en grund i hur det
framtida förbättringsarbetet inom hantering av tryckluftssystem ska ske på både lång och
kort sikt men även skapa en ökad medvetenhet om påverkan av kontinuerligt underhåll
och förbättringsarbete ur ett energiperspektiv.
Därefter är ett av delmålen med denna demonstration är att sänka trycket så mycket som
det går i tryckluftssystemet, men med bibehållen funktionalitet. Idag ligger trycket på ca
7,5 bar, och målet är att i ett första steg sänka trycket med 1-1,5 bar, vilket motsvarar en
sänkning på 13-20 %. Ytterligare steg vore att sänka det med ca 3 bar totalt, vilket skulle
ge en sänkning av trycket på totalt 40 %. I samband med en trycksänkning reduceras även
läckage och den förbrukade luften med motsvarande faktor. Demonstrationen utförs i
detta skede på en begränsad del av anläggningen, men om denna förändring skulle göras
på hela anläggningen och trycket sänks med 1 bar i kompressorn, så skulle detta leda till
en sänkning av anläggningens energiförbrukning med 7-8 %. Ju större trycksänkning som
går att få, desto större blir reduktionen av energiförbrukningen för el. Minskad förbrukning på en hel anläggning kan även leda till att kompressorparken kan minskas och serviceintervallen förlängas.

2

Deltagare

Förutom värdsågverket Bergkvist-Insjön AB så har ett flertal leverantörer deltagit i
analyser, leverans av mätutrustning och komponenter.

2.1

Sågverk

Bergkvist-Insjön AB har sin huvudverksamhet i Insjön och är ett av Sveriges största
familjeägda sågverksföretag med ungefär 150 anställda som producerar cirka 350 000 m3
sågad volym gran per år. Produktionen går till 85 % på export varav Japan står för den
största marknaden.

2.2

Leverantörer

Baståsen Skog & Service KB levererar tryckregulatorer, filter och läckagesökare samt
hjälpte till vid mätningar.
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SEMA-TEC AB leverar mätutrustning och givare samt skräddarsyr lösningar till kunderna för att utvärdera maskinhälsa.
IFM är ett globalt företag som utvecklar, producerar och säljer senorer och styrsystem för
industriell automation över hela världen. I försöken avändes tryckgivare samt flödesgivare levererade från IFM.
Norgren är ett globalt företag inom rörelse- och vätskereglerteknik. I demonstrationen
användes regulatorer från Norgren.
AVENTICS är en global tillverkare av tryckluftskomponenter och system. I
demonstrationen användes regulatorer från AVENTICS.

3

Teori

3.1

Åtgärdsprioritet

Den största delen av energin som används för att producera tryckluft går åt till att alstra
värme. Upp till 96 % är rena värmeförluster. Det går att minska dessa förluster genom
relativt enkla åtgärder. Enligt state of the art rapporten i fas 1 av EESI är följande punkter
viktiga för att minska energianvändningen i ett pneumatiksystem, i prioritetsordning:

1. Identifiera och åtgärda läckage. Ett system som är väl underhållet ska maximalt
ha ett läckage på 10 %.

2. Reducera systemtrycket. En sänkning av systemtrycket med 1 bar, från 7 bar till 6
bar, sänker energianvändningen med ungefär 8 %. I detta projekt är målet att
sänka trycket från 6,5 till 5 bar motsvarande 20 % i traysortern.
3. Kompressorstyrning. Installation av frekvensstyrning för att kunna sänka systemtrycket och samtidigt bibehålla en säker tryckluftsförsörjning.
4. Installera värmeåtervinning. I vätskekylda kompressorer finns 72 % av den utnyttjade elenergin i form av värme i kylmediet och 13 % från kylning av tryckluften, vilket efter värmeväxling ger en maximal vattentemperatur på 70–80˚C
beroende på kompressorfabrikat. Ytterligare 9 % försvinner i värme från motorn
och resterande i form av konvektion och kvarvarande värme i tryckluften.
5. Övriga åtgärder
Även om en energin är den mest betydande kostnaden för en tryckluftanläggning så går
det att göra betydande kapital- och servicebesparingar om det går att reducera kompressorparken med en eller fler kompressorer.

3.2

Teknik

Det som ska mätas är tryck och flöde i tryckluftssystemet. Detta kommer att ske på flera
punkter, under samma tidpunkt och det gemensamma resultatet kommer att utvärderas.
Samspelet mellan flöde, tryck och ackumulering av luft är bland annat det som kommer
att analyseras. Den logger som användes gav möjlighet att även analysera den pulsformade energin som genereras i systemet. Resultatet från loggningen ger möjlighet att identi-
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fiera händelser i luftsystemets frekvensspektra, som inte tidigare viktats mot tryck och
flöde.
Mätningarna skedde bland annat på stamledningen där flödesmätare svetsades in. Tryckgivare kopplades in i anslutning till förbrukaren samt före och efter ackumulatortanken.
Genom automatisk återkoppling kan förändringar i systemet följas upp. Detta kommer i
längden ge ett stabilare luftflöde och tryck eftersom förändringar upptäcks snabbare och
kan åtgärdas. Övervakning med automatisk återkoppling är ett måste för att kunna nå en
trycksänkning på mer än 1 bar. Genom mätningarna kommer ett lägsta tryckintervall för
anläggningen att skapas och målet i förlängningen, utanför detta projekt, är att systemet
kommer att larma när gränserna överskrids. Det är även viktigt i demonstrationen att
läckagesökning görs, för att ta reda på dess omfattning och var läckage finns. Teorin är att
när lufttrycket minskas kommer även läckaget att minska.

4

Genomförande

Demonstrationen har delats in i två delar. Först en genomgång och optimering av den
existerande kompressorparken. Därefter har en optimering gjorts i ett av delsystemen i
anläggningen.

4.1

Genomgång och optimering av kompressorpark

En genomgång av anläggningens kompressorer och ledningsnät gjordes initialt i demonstrationen.
Figur 1 visar en fördelning av kompressorerna, markerade i gult. De blå strecken
motsvarar huvudstammarna. På anläggningen finns totalt 6 kompressorer med en total
kapacitet på ca 6 miljoner Nm3 per år vid 7,5 bar samt ett antal mindre kompressorer med
försumbar förbrukning och behov av underhåll.

Figur 1: Tryckluftsnät, kompressorer markerat i gult och tryckluftsstammar i blått.
© SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
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För att få utförligare förbrukningsprofiler av tryckluftssystem beställdes en datorstödd
analys av tryckluftsbehovet (ADA). Utifrån datat i ADA-analysen så gjordes en KESS
analys för att ta fram ett antal förslag på lösningar av tryckluftsförsörjningar vilka är anpassade till det aktuella behovet. En lönsamhetsjämförelse gick därefter att göra mellan
existerande och de föreslagna lösningarna med avseende på drift och energiförbrukning.
Genom att se på förbrukningsprofilerna så var det även möjligt att uppskatta
tomgångsförbrukning och läckage i de olika delarna av anläggningen..

4.2

Optimering av delsystem

En av de mest kritiska delarna av sågverkets tryckluftsförsörjning låg i traysortern, plansorteraren, planfacken. Traysortern är positionerad längst bort från kompressorn i justerverket. Det var i just denna som det som uppledes att det fanns störningar i trycket, vilket
påverkade tillgängligheten. Dessutom fanns det önskemål om att öka kapaciteten på justerverket och därigenom måste traysorten åtgärdas för att komma upp i hastighet.
Målet med att analysera detta delsystem är att visa att det är möjligt att sänka systemtrycken genom att optimera ledningssystem och delkomponenter i ledningssystemet och
samtidigt förbättra driftssäkerheten.

Figur 2: Traysorter.

I traysortern finns det lite drygt 30 st bandklaffar som fälls upp med hjälp av cylindrar
med en diameter på 80 mm och en slaglängd på 100 mm. Vänstra bilden i Figur 2 visar
bandklaffen i utfällt läge och åtta av cylindrarna som lyfter bandklaffarna syns i bilden till
höger.
Enligt skiss i Figur 3 var pneumatiksystemet som försörjde bandklaffarna minst sagt förbryllande. En tryckregulator NL4 från Aventics försörjde en ackumulator på 1 kubikmeter. Parallellt med trycktanken fanns två regulatorer från Camozzi som satt på förgreningar till de drygt 30 cylindrarna i plansorteringen. Backventiler var inmonterade vid dessa
regulatorer. Vid markeringen Strypning var ledningen medvetet kraftigt strypt.
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Figur 3: Skiss av tryckluftsförsörjning

För att identifiera tryckfallen och vad som orsakade dem så krävdes ett systematiskt
förbättringsarbete. Optimeringen av tryckluftssystemet skedde i följande steg:
-

4.3

Skapande av separat ledning för renblåsning.
Montering av uttag för tryckgivare.
Mätningar av tryck före och efter ackumulatortank.
Montering av filter och flödesgivare.
Uppmätning av flöde samt tryck vid regulator och vid en av ventilerna som styr
bandklaffarna.
Flytt av diverse backventiler för att kunna stänga av regulatorer. Byte av trasig
regulator.
Åtgärder av tryckluftsförsörjning, som till exempel regulatorer och ledningar följt
av uppmätning av tryck och föde.
Sänkning av systemtryck och uppmätning av tryck och föde samt uppmätning av
tryck till cylindrarnas ventiler samt höghastighetsfilmning av klaffarnas rörelse
för att bekräfta att dessa inte påverkas av trycksänkningen.

Installation

Utrustningen monterades för optimering av delsystem på plansorteraren i justerverket
(F2) För att mäta tryck och flöde vid optimeringen av delsystemet användes ett mätinstrument och programvara utvecklat av Sema-tec AB. Mätinstrumentet kan anpassas och
konfigureras mot de olika områden som skall mätas. I detta fall har tryck och flöde uppmäts. För att mäta tryck användes givare från IFM med beteckningen PE 3004 och för
flöde användes givare med beteckningen SD 2000. Med mätutrustningen är det möjligt att
mäta 2 mätpunkter samtidigt. Tyvärr har har inte möjligheten funnits att mäta det dynamiska trycket, då mätinstrumentet inte gått att kalibrera efter den givaren som var tänkt att
användas.
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Figur 4: Filter och flödesmätare på stamledning till plansorterare

För att kunna bedöma om ombyggnaderna påverkar cylindrarnas rörelse och hastighet
har en höghastighetskamera av märket Casio Exilim F1 använts. Under försöken har inspelning av filmerna gjorts med en upplösning på 300 bilder per sekund.
Det har testats olika typer av regulatorer samt anpassat systemet så att trycket har gått att
justera. Detta genom att stänga av 2 befintliga regulatorer och demontera 2 backventiler
som påverkade möjligheter att reglera systemet. Aventics AB har gjort beräkningar enligt
sitt beräkningsprogram för att säkerställa rätt ledningsdimensioner.

5

Utvärdering/resultat

5.1

Genomgång och optimering av kompressorpark

Kompressorparken mättes upp av Kaeser med hjälp av 4 mätlådor för totalt 6 kompressorer. Dessa var placerade på anläggningen enligt Tabell 1. Utöver dessa finns några mindre
kompressorer på anläggningen med försumbar driftstid.
Tabell 1: Befintlig kompressorpark.

01
02
03
04
05
06

GA 50-13 VSD \ FC
ASK32
CSD 122
CSD 102
GA 22 – 7,5
GA 45 – 7,5 P
CSD 165 frekvensstyrd

FAD:
m3/min
8,9
2,7
12
10,1
3,6
7,5
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Effekt last
kW
62,8
21,7
78,9
66,2
27,9
53,7

Effekt tomgång
kW
0
5,6
19,3
15,2
7,3
12,5

Placering
F2
Pannan
U4 (lite till F2)
Sågen (reserv)
Sågen (reserv)

13

Tabell 1 och Figur 5 visar fördelningen av energiförbrukningen och installerad effek tför
de olika anläggningarna och avdelningarna. Det går att se att det är en stor mellan
toppeffekt och medelenergiförbrukning. Sett till avdelningarna så är de större förbrukarna
av luft U4 som har en stor förbrukare i form av en trimmer samt sågen. Sågen (04-06) är
lite svår att bedöma då den har en förbindning med pannan där all luft kan fördelas
vidare. Det är gamla ledningar och ett spindelnät med kranar och ventiler så var all luft tar
vägen där är svårt att säga och måste analyseras närmare.

7%
21%

01: GA 50 -13 VSD \ FC luftkyld
11%

3%

02: ASK 32 luftkyld
03: CSD 122 luftkyld

2%

04: CSD 102 luftkyld
56%

05: GA 22 -7,5 luftkyld
06: GA 45 -7,5 P luftkyld

Figur 5: Fördelning av energiförbrukning för tryckluften.

Baserat på ADA analysen så går det att se ett läckage på circa 15 % eller 4,6 m3/min för
hela anläggningen. Läckaget varierar mellan 13 – 23 % för de olika segment av anläggningen men det är svårt att avgöra exakt nivå för de olika delsegmenten, eftersom de är
hopkopplade. .
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

kWh

Befintlig

2x CSD 125, 1x
CSDX 165 SFC, 2x BSD 72, CSD
CSD 122
CSD 125, CSD 122 125, CSD 122

Figur 6: KESS analys med förslag på tre kompressorlösningar.

Hur stor skillnad skulle det göra att uppdatera eller bygga om kompressorparken utan att
göra några fler förändringar? Figur 6 visar en s.k. KESS från Kaeser där man gjort en
ekonomisk kalkyl och tre förslag på kompressorparker hos sågverket baserat på att ha en
centraliserad kompressorpark med samma luftförbrukning som idag, det vill säga ca 6
miljoner Nm3 per år. En optimering av kompressorparken kan ge 11 - 24 % minskning av
energiförbrukningen beroende på kompressorkonfiguration, motvarande 90 000 –
© SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
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194 000 kWh. Här bör man dock tänka sig för lite, då möjligheter till 1 kompressorpark
bör utökas till 2 pga svårighet med luftförsörjning från endast ett ställe med tanke på
anläggningens storlek.

5.2

Resultat av optimering av delsystem

Systemtrycket var inställt på 7-7,5 bar vid inloppet till trycktanken vilken försörjde
traysortern. Mätningar av trycket gjordes före och efter tanken innan någon ombyggnation gjordes. Vid körning sjönk trycket ibland med 0,7 bar vilket går att se i
Figur 7.

och återhämtning kunde ta upp till 5 minuter innan trycket hade stabiliserat sig.

Figur 8: Mätpunkt 2 efter ackumulatortank, tryckdifferens på ca 0,9 bar, sampling 1 g/s. Dimension
på virket som sorterades var 63x85 mm.

Figur 8 visar mätningen i helhet från 2/10 kl. 12:00 till den 3/10. Gul är flödesmätning 1 och rött är
tryckmätning. Det syns att när trycket sjunker så stiger flödet och tvärtom. Förbrukningen ligger uppskattningsvis på en genomsnittlig förbrukning under den körningen på 55 Nm3/h. Trycket som är mätt
på MP2 efter ackumulatortanken pendlar mellan 5,8 bar och 6,4 bar. Märkbart är att när förbrukningen stiger över 70 Nm3/h så fås ett konstant tryckfall. Läckaget syns i slutet av mätningen som är
under nattetid och ligger på ca 7-8 Nm3/h.
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Figur 9: Tryck (MP 2 efter tank) och födesmätning under ett helt skift samt efterföljande dygn med
kompressor igång.

Figur 9 visar ytterligare en mätning på F2 där målet var att se tryckskillnaden mellan
ackumulatortank och bandklaffarnas ventiler. Den ljusblå kurvan visar mätpunkten efter
ackumulatortanken och den röda kurvan visar mätpunkten före ventilen. Den dimension
som kördes vid försöket var 34x127 mm med en maxfart på ca 92 medbringare/min och
upplösningen på mätningen var 2ggr/s.
Under körningen försökte man se om det gick att se något samband med de röda dipparna
och när klaffen för fack 17 gick ut men det verkar inte vara något samband. Dipparna
kommer sporadiskt oavsett om cylinder gör ett slag eller ej Däremot går det går att se en
ganska konstant tryckskillnad mellan mätpunkterna vid ackumulatortak och ventil vilket
gör att det går att misstänka tryckfall i ledningarna. De röda topparna som gick upp mot
7,25 bar var osäkra att härleda var de kom ifrån men det som var känt var att det satt två
regulatorer som försörjde ventilen till bandklaffen.

Figur 10: Mätningar av tryck efter ackumulatortank (ljusblå) och vid ventil (röd).
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Nästa mätning, vilken illustreras i Figur 10, gjordes för fack 16, 17 och 18, det vill säga
när tre klaffar rör sig samtidigt. För denna mätning monterades tryckgivare före ventilen
på fack 17 samt vid regulartorn. Dessutom så mättes flödet under denna körningen. Vid
denna körning var en backventil flyttad efter Camozziregulator men i övrigt var ingenting
förändrat. I försöket sjönk trycket vid regulatorn från 6,6 bar till ett minvärde av 5,75 bar
medan trycket vid ventilen sjönk till 4,8 bar. Dessutom började det smälla i cylindern när
trycket sjönk. Det som gick att se var att det tog lång tid att komma upp till systemtryck,
särskilt de sista tiondels baren.

Figur 11: Mätning av tryck vid ventil (rött) och flöde (gul) med Camozziventil och originalledningar.

Efter installationen av mätutrustning och de första studierna av hur systemet i realiteten
fungerade så förbättrades systemet i tre steg innan önskad prestanda kunde nås.
Försök 1: Aventics tryckregulator NL4 byttes till tryckregulatorn NL6 med en
efterföljande precisionsregulator NL2 och därefter monterades Camozziregulatorerna bort
för att få en regulator på försörjningen av cylindrarna till banklaffarna. Ledningarna till
ventil ökades från 12 mm till 20 mm för att minska tryckfallet till ventil/cylinder. Vid
körning sjönk tryckfallet 0,5 bar men återhämtningen förbättrades och skedde på som
sämst 20 sekunder.

Figur 12: Tryck vid regulator (röd) och cylinder (gul) efter byte av regulator och ökad
ledningsdiameter.
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Försök 2: Aventics precitionsregulator NL2:an byttes till Norgrens regulator med
återkoppling. Bedömningen var att NL6:an var trög och att övertryck var tvunget att
släppas ut ett flertal gånger per minut. Vid denna konfiguration så sjönk tryckfallet till
0,25 bar och återhämtningen skedde på cirka 1 sekund för mätning vid 5,8 bar och 3st
klaffar som uppskattas hålla en takt om 90 slag/min.

Figur 13: Tryck vid regulator (röd) och cylinder (gul) efter byte av precisionsregulator till en
återkopplad variant.

Försök 3: Tredje mätningen, vilken illustreras i Figur 13, täcker 4 bar och 5,8 bar.
Under detta försök filmades även rörelserna för bandklaffen med en höghastighetskamera
för att säkerställa att trycksänkningen inte påverkar funktionen. Det som noterades vid
mätningen vid 5,8 bar var ett maxtryck på 5,8 bar och ett mintryck på 5,51 bar.

Troligtvis är det regulatorn som är trög, varför vi får en fördröjning innan den
öppnar och fyller på tanken.

Figur 14: Tryck vid tank (röd) och ventil (gul) efter byte av NL6 regulator till en från Aventics.

Försök 4: NL6:an byttes till Aventics regulator MU1-RGS med förhoppningen att det
stora membranet skulle göra regulatorn känsligare. Figur 14 visar tryckvariationen, som
understeg 0,05 bar, och återhämtninen som är mycket snabb. Denna lösning används idag
med inställt tryck på 5 bar. Notera skillnaden från tidigare mätning i Figur 8 där kurvorna
såg helt annorlunda ut. Lika som i början finns det ett läckageföde på 7,25Nm3/h. Efter
© SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
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förändringarna så räcker dimensionen på stamledningen för att fylla tanken med luft och
detta illustreras med med en stabilare gång på tryckkurvan vilket går att se i Figur 15.

Figur 15: Tryck vid tank (gul) och flöde (röd) med ny precisionsregulator.
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6

Diskussion

Att optimera kompressorparken är lönsamt men måste ses som ett långsiktigt förbättringsarbete. I denna demonstration har ett antal kompressorer bytts ut till nya frekvensstyrda
motsvarigheter och dessutom har kompressorparken minskats efter demonstrationens
slutförande.
Kompressorerna som används idag är luftkylda och kylluften används till att värma lokalerna vintertid. Vätskeburen kylning ansågs bli för skrymmande och dyrt, men om ett vätskekylt system skulle väljas så går cirka 76 % av värmen från kylningen att använda för
att värma upp vatten till 70 °C i en modern kompressor. I det här fallet så skulle det
innebära 474 000 till 621 000 kWh till att värma upp varmvatten.
Baserat på ADA analysen så går det att se ett läckage på cirka 15 % med en variation
mellan 13 – 23 % för de olika segmenten i anläggningen. Detta är ganska bra men har
god förbättringspotential. För att göra en noggrannare analys av respektive delsystem
måste dessa kunna isoleras från varandra.
Vid optimeringen av delsystemet så var det förvånande hur tryckluftsförsörjningen var
uppbyggd. Framför allt så blev det tydligt att det är nödvändigt att välja rätt, och ganska
snabba, tryckluftsregulatorer för att skapa en stabil trycknivå och möjliggöra att reducera
systemtrycket. Resultatet av att sänka systemtrycket var förbättrad funktion för banklaffarna förutom den minskade tryckluftsförbrukningen.

7

Slutsats

En optimering av kompressorparken kan ge 11 - 24 % minskning av energiförbrukningen
beroende på kompressorkonfiguration, motvarande 90 000 – 194 000 kWh. Den högsta
energibesparingen på 24 % som kan erhållas med 3 istället för mätningens 6 kompressorer kan dock vara svårt att nå på grund av storleken på anläggningen.
Optimeringen av delsystemet i justerverket visade att det var möjligt att sänka drivtrycket
från 7,5 till 5 bar med bibehållen funktion i sorteringen. Denna sänkning innebar:
-

Cirka 30 % i besparing i tryckluftsförbrukning.
Grundläckaget minskar i motsvarande grad.
Eftersom tryckvariationen minskade blev körningen av pneumatikcylindrar
stabilare då dämpningsrörelsen blir lika för varje slag.
Det fanns möjlighet att sänka drivtrycket ytterligare från 5 bar men osäkerheten
ökade då eftersom befintliga ventiler (så kallade unistabila ventiler) som styr
cylindrarna kräver ett omställningstryck på minst 3 bar. Byte till bistabila ventiler
skulle öka chansen att ytterligare sänka drivtrycket.

Maximalt bedömdes möjligheten att genom ombyggnation av anläggningen kunna spara
cirka 75% i förhållande till ursprungsläget genom optimering av existerande system och
ombyggnad av vissa pneumatikdrifter till elektriska. Samtidigt ökar investering i material
och arbete och tiden för att ekonomiskt räkna hem investeringen ökar väsentligt.
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