
www.kaeser.com

Tryckluftsteknik
Grunder, tips och uppslag



Innehållsförteckning:

 04 1. Vad är tryckluft?

 06 2. Lönsam produktion av tryckluft 

 08 3. Varför bör man torka tryckluften? 

 10 4. Korrekt dränering av kondensat

 12 5. Ekonomisk och säker behandling av kondensat

 14	 6.	 Effektiv	kompressorstyrning

 16 7.  Tryckbandsstyrning:     
         Optimal förbrukningsorienterad avstämning av kompressorer

 18 8. Energibesparing med värmeåtervinning

 20 9. Att undvika energiförluster (1):    
   Planering av tryckluftsnät

 22 10. Att undvika energiförluster (2):    
   Ombyggnad av tryckluftsnät

 24 11. Korrekt planering av kompressoranläggningar (1):    
   Behovsanalys för tryckluft (ADA)

 26 12. Att planera en kompressoranläggning (2):     
   Räkna fram det mest ekonomiska konceptet

 28 13. Korrekt planering av kompressoranläggningar (3):    
   Behovsanalys för tryckluft – nulägesbedömning

 30 14. Korrekt planering av kompressoranläggningar (4):    
	 	 	 Effektiv	kylning	av	kompressoranläggningar:	Luftkylning

 32 15. Korrekt drift av tryckluftssystem:    
   Hållbar tillförlitlighet och kostnadsoptimering

Om du vill veta mer, kan du beställa en behovsanalys för tryckluft (ADA) 
hos oss.

Ytterligare	information	finns	även	i	kapitlen	11	till	13	eller	i	vår	broschyr	
"Analys och rådgivning".
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Saknas kortet? Kopiera, klipp ut och skicka eller faxa!

Skicka mig informationsbro-
schyren "Analys och rådgivning" 
utan bindning och kostnad till.

Jag är intresserad av en analys.  
Var god kontakta mig.

JA, 

JA,

Svar	till:

Kaeser Kompressorer 
Box 7329
187 14 Täby

KAESER  
betalar  
portot!

Namn:

Företag:

Adress:

Plats:

Telefon/Mail

Ytterligare information och  
hjälpmedel för korrekt  
planering av Din tryckluftproduktion  
hittar	Du	på	internet	under:

www.kaeser.com 
> Service 
> Rådgivning och analys
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mekaniska förluster p.g.a. motorlagring 
och -ventilering. Den ideala elektriska 
upptagningseffekten i märkpunkt P kan 
beräknas med formeln: 
Un, ln, och cos ϕn står på elmotorns 
typskylt.

5. EPACT – den nya enheten 
för energisnål drift
Ansträngningar i USA för att sänka 
energibehovet för asynkrona 3-fas-
motorer, ledde till "Energy Policy Act" 
(EPACT) som började gälla 1997. 
Sedan 1998 erbjuder KAESER även 
i Europa skruvkompressorer med 
motorer som motsvarar denna stränga 
standard. "EPACT-motorerna" har tyd-
liga fördelar:

a) Lägre drifttemperatur
De interna verkningsgradförlusterna, 
som beror på värme och friktion, kan 
på mindre motorer uppgå till 20 % av 
effektupptagningen och på motorer 
fr.o.m. 160 kW 4 till 5 %. EPACT-moto-
rerna värmes däremot betydligt mindre 
vilket i sin tur ger lägre värmeförluster: 
En konventionell motor med normal 
belastning har en drifttemperaturökning 
på ca. 80  K vid en temperaturreserv 
på 20 K jämfört med isoleringsklass F, 
medan en EPACT-motor under samma 
betingelser har en temperaturökning på 
endast 65  K vid en temperaturreserv på 
40  K. 

b) Längre livslängd
Lägre arbetstemperaturer betyder i 
första hand en lägre termisk belastning 
på motorn, lagren och kopplingsboxen. 
En andra fördel är att motorns livslängd 
förlängs.

c) 6 procent mer tryckluft med 
mindre energi
Lägre värmeförluster leder också till 
förbättrad lönsamhet. På det här sättet 

har KAESER genom att exakt anpassa 
kompressorerna till möjligheterna hos 
EPACT-motorerna kunnat höja anlägg-
ningarnas fria avgivna luftmängd med 
upp till 6 % och förbättrat den specifika 
effekten med upp till 5 %. Detta innebär: 
högre effekt, reducerad körtid för kom-
pressorerna och lägre energiförbrukning 
per producerad kubikmeter tryckluft.

1. Kapacitet
En kompressors fria avgivna luftmängd 
är den mängd atmosfärisk luft som 
kompressorn levererar till tryckluftssys-
temet i komprimerat skick. Den korrekta 
mätningen av denna mängd anges i 
standarderna DIN 1945, del 1, bilaga F 
och ISO 1217, bilaga C. Tidigare fanns 
också en CAGI-Pneurop-rekommen-
dation PN 2 CPTC 2. Mätningen sker 
enligt följande: Först mäts temperatur, 
atmosfäriskt lufttryck och luftfuktighet 
vid anläggningens luftintag. Därefter 
mäts maximalt arbetstryck, trycklufts-
temperatur och den transporterade 
luftvolymen vid kompressoranlägg-
ningens tryckluftsutlopp. Slutligen 
räknas den vid tryckluftsutloppets 
uppmätta volymen V2 om till insug-
ningsförhållandena med hjälp av 
gasekvationen (se bild 1). Resultatet 
av denna beräkning är kompressor-
anläggningens fria avgivna luftmängd. 

Med tryckluft är det som med 
allt	 annat:	 	 Stora	 effekter	 har	
ofta små orsaker – i både positiv 
och negativ bemärkelse. Det är 
även mycket som vid en när-
mare betraktelse ser annorlunda  
ut än vid den första anblicken. 

På det här sättet kan tryckluft 
vara dyrt vid dåliga omständig-
heter och lönsamt när allting 
stämmer. Kanske kan våra tips 
vara till mer nytta på långsikt 
än kloka råd från din anlägg-
ningsrådgivare. I det här kapitlet 
reder vi först ut fyra begrepp 
inom tryckluftstekniken och går 
igenom vad man bör tänka på i 
det här sammanhanget.

1. Vad är tryckluft?
3. Specifik effekt
En kompressors specifika effekt är 
förhållandet mellan den ingående elek-
triska upptagningseffekten och den fria 
avgivna luftmängden vid motsvarande 
arbetstryck. En kompressors ingå-
ende elektriska upptagningseffekt är 
summan av all upptagningseffekt för de 
drivenheter som finns i en kompressor, 
t.ex. huvudmotor, fläktmotor, oljepump-
motor, stilleståndsvärmare etc. Om 
den specifika effekt som krävs för en 
lönsamhetsberäkning behövs bör den 
avse hela kompressoranläggningen och 
maximalt driftstryck. Härvid  divideras 
värdet på den elektriska totaleffekten 
vid maximalt tryck med värdet på syste-
mets kapacitet vid maximalt tryck.

4. Elektrisk upptagningseffekt 
Den elektriska upptagningseffekten är 
den effekt som kompressorns drivmotor 
förbrukar vid en bestämd mekanisk 
belastning hos motoraxeln (motorns 
utgående effekt) från elnätet. Den är 
högre än motorns utgående effekt med 
värdet för motorförlusterna. Till motor-
förlusterna hör såväl elektriska som 

Förväxla den inte med kompressor-
blockens fria avgivna luftmängd.
Observera: 
Enbart DIN 1945 och ISO 1217 ger 
endast blockens fria avgivna luft-
mängd. Detta gäller även för den 
tidigare CAGI-Pneurop-rekommen-
dationen PN 2 CPTC 1.

2. Motorns uteffekt
Begreppet motorns utgående effekt 
anger den mekaniska effekt som 
kompressorns drivmotor överför till 
motoraxeln. Det ideala värdet för 
motorns utgående effekt, d.v.s. där den 
elektriska verkningsgraden och effekt-
faktorn cos ϕ nås utan överbelastning 
av motorn, kallas motorns märkeffekt. 
Den anges på elmotorns typskylt.

Observera! Om axeleffekten avviker 
för mycket från märkeffekten arbe-
tar kompressorn oekonomiskt och/
eller utsätts för ökat slitage.

Motorns märkeffekt

V2 x P2 x T1

  T2 x F1

V1 =

P = Un x ln x √3 x cos ϕn

Interna motorförluster,  
ingår i motorns verkningsgrad

fri avgiven 
luftmängd

återförd elektrisk 
effekt

Energiförbrukning
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1. Vad menas med "oljefri 
tryckluft"?
 Enligt ISO-standarden 8573-1 får 
tryckluft betecknas som oljefri när 
oljehalten (inklusive oljeånga) ligger 
under 0,01 mg/m³. Detta är ungefär 
fyra hundradelar av den mängd som 
finns i atmosfärisk luft. Denna mängd 
är så liten, att den knappt kan mätas. 
Men hur är kvaliteten på kompressorns 
insugningsluft?
 
Det beror naturligtvis på omgivningen. 
Redan i områden med normal belast-
ning kan mängden kolväten uppgå 
till mellan 4 och 14 mg/m³ g/m³ luft. I 
industriområden, där olja används som 
smörj-, kyl- och processmedium, kan 
enbart halten mineralolja ligga långt 
över 10 mg/m³. Dessutom tillkommer 
andra föroreningar som kolväten, sva-
veldioxid, sot, metaller och damm.

2. Varför bör luften efterbehandlas?
Varje kompressor, oavsett konstruktion, 
fungerar som en jättelik dammsugare. 
Den drar in luften omkring sig, inklusive 

3. Val av rätt kompressorsystem
Om oljefria kompressorsystem 
rekommenderas för bestämda 
användningsområden och olje- resp. 
vätskekylda kompressionssystem för 
andra, då bör bedömning en inte göras 
utifrån den tryckluftskvalitetsom de olika 
kompressorsystemen kan uppnå, utan 
istället bör lönsamheten vara i fokus. 
Denna bestäms framför av hur stora 
energi- och underhållskostnaderna är, 
vars andel av de totala kostnaderna för 
tryckluftsproduktion kan uppgå till 90 %. 
Lejonparten på 75 till 85 % utgörs av 
energikostnaderna. Av det här skälet 
är i lågtrycksområdet mellan 500 mbar 
(a) och ca. 3 bar (a) oljefria kompres-
sionssystem som blåsmaskiner [upp 
till 2 bar (a)] mycket lönsamma ur ener-
gisynpunkt. Från 4 bar (a) till 16 bar 
(a) är däremot vätske- eller oljekylda 
skruvkompressorer överlägsna de 
s.k. "oljefria" i fråga om lönsamhet. 
Redan fr.o.m. 5 bar (a) måste "oljefria" 
kompressorer vara utrustade med två 
kompressionssteg för att få ett rimligt 
förhållande mellan effektbehov och fri 
avgiven luftmängd. Det stora antalet 
nödvändiga kylare, de höga varvtalen, 
en hög styrningsteknisk komplexitet, 
vattenkylning och höga anskaffnings-
kostnader gör att man måste ifrågasätta 
oljefri kompression i det här tryck-
området. Till detta kommer även att 
tryckluften från "oljefria" kompressorer 
är aggressiv p.g.a. insuget svavel och 
kondensat: pH-värdet ligger mellan 3 
och 6.

föroreningar, koncentrerar dessa genom 
kompression. Om luften inte behandlas 
vidarebefordras dessa koncentrerade 
föroreningar till tryckluftsnätet.

a) Tryckluftkvalitet hos
"oljefria" kompressorer
Detta gäller framför allt för kompres-
sorer med oljefri kompression. På grund 
av belastningarna som nämnts under 
punkt 1, är det inte möjligt att produ-
cera oljefri tryckluft med en kompressor 
som enbart har ett 3 mikron dammfilter. 
Kompressorer med oljefri kompres-
sion har förutom dessa dammfilter inga 
andra behandlingskomponenter. 

b) Tryckluftskvalitet vid vätske- 
resp. oljekylda kompressorer
Till skillnad från de föregående neu-
traliseras aggressiva ämnen i olje- och 
vätskekylda kompressorer av kylmediet 
(olja), vilket delvis tar bort fasta partiklar 
ur tryckluften. Trots den högre renhets-
graden hos den producerade tryckluften 
gäller även för denna kompressionstyp: 
utan behandling funkar det inte. Med 
endast oljefri och oljekyld kompression 
går det inte att producera oljefri tryck-
luftskvaliteten enligt ISO 8573-1.

c) Trycklufttorkning utgör grunden
Grunden för varje användnings-
anpassad behandling är tillräcklig 
torkning av tryckluften. I de flesta fallen 
är energisparande kalltorkning den mest 
lönsamma metoden (se kapitlet "Varför 
bör man torka tryckluften?", sida 9).

4. Behandling med 
KAESER:s system för ren luft
Moderna vätske- och oljekylda skruv-
kompressorer har en 10 % högre 
verkningsgrad än oljefria kompres-
sorer. Det renluftssystem som KAESER 
utvecklat för vätske- eller oljekylda 
skruvkompressorer gör det möjligt att 
producera oljefri tryckluft med ytterligare 
konstnadsbesparingar på upp till 30 %. 
Den restoljehalt som systemet uppnår 
ligger under 0,003 mg/m³, d.v.s. långt 
under det gränsvärde som är fastlagt av 
ISO-standarden. Systemet omfattar alla 

behandlingskomponenter som krävs för 
produktion av nödvändig tryckluftskva-
litet. Beroende på användning används 
kyl- eller adsorptionstorkar (se även 
kapitel "Varför bör man torka tryckluften" 
sida 9) och olika filterkombinationer. På 
det här sättet kan allt från torr och parti-
kelfri till tekniskt oljefri och steril tryckluft 
i de olika tryckluftskvalitetsklasserna 
enligt ISO-standarden tillförlitligt och 
kostnadseffektivt produceras.

5. Schema för tryckluftsbehandling
I alla KAESERs broschyrer över skruv-
kompressorer finns ovanstående 
schema till hjälp för användaren. Med 
utgångspunkt i den aktuella använd-
ningen är det möjligt att bestämma den 
riktiga kombinationen i varje fall.

Sedan många år pågår en diskus-
sion bland expertert hur tryckluft 
kan produceras mest lönsamt. 
Frågan handlar i grunden om 
vilket kompressorsystem som 
mest	 kostnadseffektivt	 kan	
producera oljefri tryckluft. Obero-

ende av olika tillverkares åsikter 
gäller	 idag	 utan	 tvivel	 följande:	
En hög kvalitet på den oljefria 
tryckluften kan uppnås både 
med oljefria och vätskekylda 
kompressoer. Det avgörande för 
valet av system bör därför vara 
lönsamheten.

2. Lönsam produktion  
av tryckluft

Mejerier, bryggerier

Välj	önskad	behandlingsgrad	efter	behov/tillämpning:

Livsmedels-	och	konfektyrpro-
duktion

Extra höga renhetskrav, kemisk 
industri

Tryckluftsbehandling med kyltork (tryckdaggpunkt +3 °C)

För ej frostskyddade tryckluftsnät: 
Tryckluftsbehandling	med	adsorptionstork	(tryckdaggpunkt	ner	till	−70	°C)	

Läkemedelsindustri

Väverier, fotolaboratorier

Färgsprutor, pulverlackering

Förpackningsindustri, styr- och 
instrumentluft

Allmän arbetsluft, sand-
blästring med kvalitetskrav

Kulblästring

Kulblästring utan kvalitetskrav

Transportluft för spillvattensystem

inga kvalitetskrav

Förklaringar:
THNF = säckfilterför rening av dammig och starkt 
förorenad insugsluft
ZK = cyklonavskiljare för avskiljning av kondensat
ECD = ECO-DRAIN
elektroniskt nivåstyrd kondensatdränering
FB = förfilter
FC = förfilter 
FD = efterfilter (partiklar)
FE = mikrofilter för avskiljning av oljedimma och 
fasta partiklar
FF = mikrofilterför avskiljning av oljeaerosol och 
fasta partiklar
FG = aktivkolfilter för upptagning i aerosolfasen
FFG = kombination av mikrofilter och aktivt kolfilter 
T = kyltorkför torkning av tryckluft, tryckdaggpunkt 
ner	till	+3	°C
AT = adsorptionstork för torkning av tryckluft, 
tryckdaggpunkt	ner	till	−70	°C
ACT = aktivtkoladsorberare för upptagning i 
aerosolfasen
FST = sterilfilterför bakteriefri tryckluft
Aquamat = kondensatbehandlingssystem
DHS = tryckhållningssystem
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	Användningsexempel:	Val	av	behandlingsgrad	enl.	ISO	8573-1	1)

DHS

DHS

DHS

DHS

DHS

DHS

*

*

*

*

*I kyltorkar, serie 
TG till TI kan 
FE-mikrofilter mon-
teras som tillval.

Filtreringsgrader:

1)	enligt	ISO	8573-1:1991
 (Uppgifterna om partikelhalter ges inte enligt 
	 ISO	8573-1:2001,	eftersom	de	gränsvärden	som
	 definieras	där	för	klass	1	gäller	för	renrum)
2)	enligt	ISO	8573-1:2001

Fasta partiklar/damm 1) Fukt 2)
Total 
olje-
halt 2)

Max.
partikel-
storlek

µm

Max.
partikel-
densitet 
mg/m³

Tryckdaggpunkt
(x=vattenandel i
g/m³ flytande)

mg/m³

0 T.ex. för renlufts- och renrumsteknik
 möjligt efter konsultation med KAESER 

1 0,1 0,1 ≤	-	70 ≤	0,01
2 1 1 ≤	-	40 ≤	0,1
3 5 5 ≤	-	20 ≤	1
4 15 8 ≤	+	3 ≤	5
5 40 10 ≤	+	7 –
6 – – ≤	+	10 –
7 – – x	≤	0,5 –
8 – – 0,5	<	x	≤	5 –
9 – – 5	<	x	≤	10 –
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  +                     damm  –
   +                     vatten/kondensat  –
   +                     olja  –
   +                     bakterier  –

Främmande ämnen i tryckluften:

vid
förfrågan

vid
förfrågan

Läkemedelsindustri, mejerier, 
bryggerier

Mikrochipstillverkning, optik, livs-
medelsindustri, konfektyrproduktion

Lackeringsanläggningar

Fotolaboratorier

Processluft, läkemedelsindustri

Renlufts- och 
renrumsteknik

Extra torr transportluft, färgsprutor, 
noggrann tryckkontroll

11
FST

Aquamat
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starkt varierande tryck-
luftsbehov
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Ytterligare 6 liter per dag kan avskiljas 
om en efterkopplad kyltork används. 
I den här torken kyls först tryckluften 
ner till +3 °C och återuppvärms senare 
tillomgivningstemperatur. Detta ger en 
mättnadsgrad på ca. 20 % och även en 
bättre, relativt torr tryckluftskvalitet. 

2. Orsak till luftfuktighet
Vår omgivningsluft är mer eller mindre 
fuktig, d.v.s. den innehåller alltid en 
viss andel vatten. Fuktigheten beror på 
den för tillfället rådande temperaturen. 
Till exempel binder 100 % vattenång-
emättad luft vid +25 °C nästan 23 g 
vatten per kubikmeter.

3. Kondensatbildning
Kondensat bildas, när luftvolymen 
sjunker samtidigt som lufttemperaturen. 
Därigenom reduceras luftens förmåga 
att ta upp vatten. Exakt detta sker i kom-
pressionsblocket och i kompressorns 
efterkylare.

4. Viktiga begrepp – kort förklaring
a) Absolut luftfuktighet
Med absolut luftfuktighet menas luftens 
halt av vattenånga, angiven i g/m³.

b) Relativ luftfuktighet (Frel)
Den relativa luftfuktigheten anger mätt-
nadsgraden, d.v.s. förhållandet mellan 
den reella vattenångehalten till luftens 
motsvarande mättnadspunkt (100 % 
Frel). Denna är variabel beroende på 
temperatur: varm luft kan ta upp mer 
vattenånga än kall.

1. Ett praktiskt exempel
Om en vätskekyld skruvkompressor 
vid 20 °C suger in 10 m³ luft per minut 
med omgivningstryck och 60 % relativ 
fuktighet innehåller denna luft ca. 100 g 
vattenånga. Om luften komprimeras 
med kompressionsförhållandet 1:10 
till ett absolut tryck på 10 bar ges 1 
arbetskubikmeter. 
Vid en temperatur på 80 °C efter kom-
primering kan luften emellertid ta upp 
290 g vatten per kubikmeter. Eftersom 
det endast finns ca. 100 g är luften med 
en relativ fuktighet på ca. 35 % rätt torr, 
och inget kondensat uppstår. I kompres-
sorns efterkylare reduceras emellertid 
tryckluftstemperaturen från 80 till ca. 
30 °C. Därefter kan en kubikmeter luft 
endast ta upp ca. 30 g vatten, så att 
ett överskott på vatten på ca. 70 g/min 
uppstår, kondenseras och avskiljs. Vid 
en arbetsdag på 8 timmar produceras 
därigenom ca 35 liter kondensat. 

c) Atmosfärisk daggpunkt
Atmosfärisk daggpunkt är den tem-
peratur vid vilken luft under atmosfäriskt 
tryck (omgivningsförhållande) når en 
fuktmättnadsgrad (Frel) på 100 %.

Några värden som exempel:

Daggpunkt	i	°C Max. vattenmängd 
i g/m³

+40 50,7

+30 30,1

+20 17,1

+10 9,4

0 4,9

-10 2,2

-20 0,9

-25 0,5

d) Daggpunkt
Begreppet tryckdaggpunkt avser den 
temperatur, vid vilken tryckluften under 
dess absoluttryck når fuktmättnads-
punkten (100 % Frel). I exemplet ovan 
innebär detta: Luften, som har ett tryck 
på 10  bar (a) har vid en tryckdaggpunkt 
på +3 °C en absolut luftfuktighet på 6 g 
per arbetskubikmeter. Ett förtydligande: 
Om man sänker trycker i exemplet ovan 
med driftskubikmetrarna från 10 bar (a) 
till atmosfäriskt tryck, så blir volymen 
tio gånger större. Andelen vattenånga 
på 6 g är densamma, men fördelas nu 
på den tiodubbla volymen. På så sätt 
innehåller varje kubikmeter trycklös 
luft nu endast 0,6 g vattenånga. Detta 

motsvarar en atmosfärisktryckpunkt på 
-24 °C.

5. Lönsam och 
miljövänlig tryckluftstorkning
a) Kyl- eller adsorptionstork?
De miljöskonande nya regleringarna 
angående kylmedel ändrar inte på det 
faktum att adsorptionstorkar inte är ett 
alternativ till kyltorken, vare sig när det 
gäller lönsamhet eller ur miljösynpunkt. 
Den sistnämnda behöver nämligen 
endast 3 % av den energi som kompres-
sorn behöver för tryckluftsproduktion. 
En adsorptionstork behöver däremot 10 
till 25 % eller mer. Av detta skäl bör man 
idag i normala fall använda en kyltork. 
Adsorptionstorken är fortfarande bara 
motiverad då extremt torra tryckluftkva-
liteter med tryckdaggpunkter på -20, -40 
eller -70 °C krävs.

b) Vilket köldmedel ska man välja?
CFC samt R 12 och R 22 får inte längre 
användas i nya kyltorkar. Tabellen 
(nedan) visar de köldmedia som står till 
förfogande och hur de påverkar miljön.
Fram till år 2000 använde de flesta 
tillverkare av kyltorkar R 22, en delvis 
halogeniserad CFC. Detta hade i jäm-
förelse med R 12 en ozonnedbrytande 
effekt på endast 5 % och drivhusef-
fekten var betydligt lägre med 12 %. Idag 
använder tillverkare i huvudsak H-FKW 
R 134a, som lagstiftaren p.g.a. dess 
oskadlighet för atmosfärens ozonskikt 
har rekommenderat som ersättning för 
R 12 alternativt för R 22. Fördelen med 
R 134a ligger i möjligheten att kunna 
bygga om gamla anläggningar som 

drivits med R 12 utan stora maskinella 
insatser.

För tillfället används förutom R 134a 
andra H-FKW med en ozonnedbrytande 
effekt på 0 %, som t.ex. R 404A och R 
407C. Dessa är så kallade blandningar 
av olika köldmedier, som emellertid upp-
visar olika höga temperaturglidningar, 
d.v.s. avvikningar i förångnings- och kon-
densationstemperaturen och därutöver 
i jämförelse med R 134a också har en 
högre drivhuseffekt (se tabellen nedan). 
R 407C används därför endast inom 
speciella områden. R 404A däremot är 
p.g.a. de låga temperaturglidningarna 
mycket intressant för högre flödeskapa-
citeter fr.o.m 24 m³/min.

Omgivningsluft: 10 m³/min  
vid 20 °C med 102,9 g/min vat-

ten, mättnadsgrad 60 %

Kompressionsförhål-
lande 1 : 10 

1 Bm3/min, vid 80 °C 
 mit 102,9 g/min vatten,  

mättnadsgrad 35 %

Nedkylning: 1 Bm3 vid +3 °C 
 med 102,9 g/min vatten, mätt-

nadsgrad 1728 %, kondensatut-
fällning 96,95 g/min, 46536 g/8 h 

dag = ca. 47 liter

Beteckning Köldmedium Sammansättning formel Ozonnedbrytande	effekt 
(engl.:	ODP	=	ozone	 
depletion potential)

[R	12	=	100 %]

Drivhuseffekt	(eng.:	GWP		
= global warming potential) 

[R	12	=	100 %]

Temperaturglidning, möjlig 
avvikelse  

förångnings-/kondensa-
tionstemperaturen  

[K]

H-FCKW	köldmedium	R	22 CHClF2 5 % 12 % 0

H-FKW	 
R	134A CH2F-CF3 0 % 8 % 0

Köldmedia och blandningar 
R	404A R	143a/125/134a 0 % 26 % 0,7

R	407C R	32/125/134a 0 % 11 % 7,4

Problem et ligger i luften   – bok-
stavligt	 talat:	 När	 atmosfärisk	
luft kyls ned, vilket sker efter 
kompressionen i kompressorn, 
kondenseras vattenånga. På 
det här sättet "producerar" en 
30	 kW	 kompressor	 med	 en	

effekt	 	 på	 5 m3/min	 vid	 7,5 bar 
under genosnittliga förutsätt-
ningar	 per	 arbetsskift	 cirka	 20	
liter	vatten.	Luften	måste	 tas	ur	
tryckluftssystemet för att und-
vika driftstörningar och skador. 
Tryckluftstorkningen utgör alltså 
en viktig del av korrekt behand-
ling.	I	det	här	kapitlet	finns	viktigt	
information	om	kostnadseffektiv	
och miljöskonande torkning.

3. Varför bör tryckluften  
torkas?
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1. Kondensatdränering
I alla tryckluftssystem genereras vid 
bestämda ställen med olika föroreningar 
belastat kondensat (bild ovan). En till-
förlitlig kondensatdränering är därför 
nödvändigt. Den har en betydande 
inverkan på en tryckluftsanläggnings 
tryckluftskvalitet, driftsäkerhet och 
lönsamhet. 

a) Kondensatuppsamlings- 
och -dräneringsställen
För uppsamling och dränering av kon-
densat används mekaniska element i 
tryckluftssystemet. Där hopar sig upp till 
70 till 80 % av det totala kondensatet – 
under förutsättning av kompressorerna 
har en god efterkylning. 

Cyklonavskiljare:
Detta är en mekanisk avskiljare som 
skiljer kondensatet från luften med hjälp 
av centrifugalkraften (se bild nere till 

Kondensatfälla i tryckluftledningen:
För att undvika odefinierad strömning 
hos kondensatet, måste tryckluftsled-
ningen i fuktområdet konstrueras så att 
alla in- och utlopp är anslutna uppifrån 
eller från sidan. Definierade konden-
satutlopp nedåt, s.k. kondensatfällor, gör 
det möjligt att avleda kondensatet från 

huvudledningen.
Vid en luftflö-
deshastig-het 

på 2 till 3 m/s 
och korrekt 
dragning kan en 
kondensatfälla i 
tryckluftssyste-
mets fuktområde 
avskilja kon-
densat lika 
effektivt som 
en tryckluftsbe-
hållare (bild 1).

höger). För att den ska fungera opti-
malt, måsteden alltid kopplas till ett 
tryckluftsaggregat.

Mellankylare:
Vid tvåstegskompressorer med mel-
lankylare hopar sig kondensatet även i 
mellankylarens avskiljare.

Tryckluftsbehållare: 
Förutom huvud-
funktionen som 
ackumulator, 
skiljer tryckbehål-
laren kondensatet från luften 
med tyngdkraften. Tillräcklig dimen-
sion (kompressorkapacitet/min : 3 = 
behållarstorlekar i m³) är den precis 
så effektiv som en cyklonavskiljare. 
Till skillnad från denna kan den även 
monteras i kompressoranläggningens 
huvudledning när luftinloppet är nedtill 
och luftutloppet är upptill. Dessutom 
kyler behållaren tryckluften genom 
den stora värmestrålningsytan och för-
bättrar kondensatavskiljningen.

b) Trycklufttorkar
Förutom de redan nämnda finns det 
ytterligare kondensatuppsamlings- 
och dräneringsställen i området kring 
tryckluftstorkningen.

Kyltork:
I kyltorken fälls ytterligare kondensat ut 
tack vare avkylning av tryckluften och 
den därigenom föranledda torkningen.

Adsorptionstork:
Genom den kännbara avkylningen i 
tryckluftsledningen fälls kondensat ut 
redan i förfiltret på adsorptionstorken. 
I själva adsorptionstorken förekommer 
vatten endast i gasform p.g.a. de där 
rådande partikeltryckförhållandena.

c) Decentrala avskiljare
Om det inte finns någon central 
tryckluftstork, fälls stora mängder 
kondensat ut vid den vattendräne-
ring som är installerade strax framför 
tryckluftsförbrukarna. Där är emellertid 
underhållsbehovet mycket stort. 

2. Vanliga dräneringsystem
Idag används huvudsakligen tre 
system:

a) Flottörstyrda dräneringsystem
 (bild 2)
Flottörstyrda dräneringssystem hör till 
de äldsta dräneringssystemen och bör-
jade användas istället för den fullständigt 
olönsamma och för osäkra manuella 
dräneringen. Emellertid visade sig även 
kondensatdränering enligt flottörsprin-
cipen vara mycket underhållsintensiv 
och känslig p.g.a. de föroreningar som 
finns i tryckluften.

b) Magnetventil
Magnetventiler med tidsstyrning är 
visserligen mer driftsäkra än flottörs-
styrd dränering, men de måste dock 
regelbundet kontrolleras med avse-
ende på föroreningar. Felaktigt inställda 
ventilöppningstider orsakar dessutom 
tryckluftsförluster och därigenom ökad 
energiförbrukning.

c) Nivåstyrd kondensatdränering
("ECO DRAIN", bild 3)
Idag används till största delen drä-
nering med intelligent nivåstyrning. 
Fördelen är att den känsliga flottören 
ersätts med en elektronisk sensor. 
Detta innebär, i motsats till flottörstyrd 
dränering, att störningar p.g.a. smuts 
eller mekaniskt slitage är uteslutna. 
Dessutom kan tryckluftsförluster (som 
på flottörsstyrd dränering) undvikas 
med exakt beräknade och anpassade 
ventilöppningstider.

Ytterligare fördelar är den automatiska 
självövervakningen och möjligheten till 
signalering till central styrteknik.

d) Rätt installation
Det ska alltid finnas en kort rörledning 
med kulventil mellan kondensatavskilj-
ningsystemet och kondensatdräneringen 
(bild 3). 
På så vis kan dräneringsanordningen 
stängas av för underhåll utan att tryck-
luftanläggningens drift påverkas.

Bild 1 Kondensatfälla med kondensatavledare Bild 2 Flottöravledare Bild 3 "ECO DRAIN" med kulventil

Kondensat är en oundviklig bipro-
dukt vid tryckluftsproduktion. 
Hur det uppstår har vi beskrivit 
i kapitlet "Varför bör man torka 
tryckluften?" (s. 8). Enligt kapitlet 
genererar	 redan	 en	 30	 kW-
kompressor med en kapacitet 

på 5 m³/min under genomsnitt-
liga	driftförhållanden	ca.	20	 liter	
kondensat per skift. Detta måste 
avledas ur tryckluftsystemet för 
att förebygga störningar och kor-
rosionsskador. I det här kapitlet 
berättar vi hur du korrekt kan 
dränera kondensatet och däri-
genom spara in stora kostnader.

4. Korrekt dränering 
av kondensat
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1. Varför måste kondensatet
behandlas?
Tryckluftsanvändare, som enbart leder 
bort kondensat till avloppet, riskerar 
kraftiga straff. Orsaken: Det kondensat 
som uppstår vid tryckluftsproduk-
tion är en farlig blandning. På grund 
av de rådande miljöbelastningarna 
innehåller det förutom dammpartiklar, 
även kolväten, svaveloxid, koppar, bly, 
järn och mycket annat. Tongivande 
för omhändertagandet av kondensat 
från tryckluftsanläggningar i Tyskland 
är vattenhushållningslagen (tys. Was-
serhaushaltsgesetz). Den föreskriver 
att vatten med farligt innehåll ska 
behandlas enligt "allmänt erkända tek-
niska regler" (§ 7a WHG). Detta gäller 
alla typer av tryckluftskondensat – även 
det som kommer från kompressorer 
med oljefri kompression.
Det finns lagstiftade gränsvärden för 
alla skadliga ämnen och pH-värden. De 
skiljer sig åt mellan branscher och regi-
oner. För t.ex. kolväten är det högsta 
tillåtna värdet 20 mg/l; pH-värdesom-
rådet för kondensat som får ledas ut i 
avlopp ligger mellan 6 och 9. 

kan endast göras i en anläggning för 
emulsionsseparering.

c) Kondensat från kompressorer
med oljefri kompression
Kondensat från system med oljefri kom-
pression innehåller p.g.a. de ökande 
miljöbelastningarna också betydande 
oljeandelar. Det har dessutom ofta en 
hög andel svaveloxid, tungmetaller och/
eller ytterligare fasta partiklar. Detta 
innebär att kondensatet i normal fall 
är aggressivt och har ett pH-värde på 

mellan 3 och 6. Kondensat av denna 
kvalitet får inte ledas ut i avloppet obe-
handlat, även om detta ibland hävdas.

2. Kondensatets beskaffenhet
a) Dispersion
Tryckluftskondensat kan ha olika 
beskaffenhet. Dispersion förekommer 
normalt sett vid vätskekylda skruvkom-
pressorer som drivs med syntetiska 
köldmedier som "Sigma Fluid S460". 
Kondensatet har i normala fall ett pH-
värde på mellan 6 och 9. Det kan med 
andra ord betraktas som pH-neutralt. 
Föroreningar från den atmosfäriska 
luften uppträder i det här kondensatet 
som ett flytande oljeskikt som lätt kan 
skiljas från vattnet.

b) Emulsion
Synligt tecken för före-
komsten av en emulsion 
är en mjölkaktig vätska 
som även efter flera 
dagar inte separeras i 
två delar (se bild 1, till 
höger). Denna konden-
satkvalitet förekommer 
ofta vid kolv-, skruv- och 
flerkammarskompres-
sorer som drivs med 
vanliga oljor. Även här 
är giftiga ämnen bundna 
i oljans beståndsdelar. 
På grund av den sta-
bila blandningen kan 
oljan, vattnet och föro-
reningarna, t.ex. damm 
och tungmetaller, inte 
separeras med hjälp av 
tyngdkraften. När oljorna innehåller 
olika estrar kan kondensatet dessutom 
vara aggressivt och måste neutrali-
seras. Behandling av sådant kondensat 

3. Extern avfallshantering
Naturligtvis är det möjligt att samla upp 
kondensatet och låta specialföretag 
behandla det. Hanteringskostnaderna 
kan emellertid beroende på konden-
satets beskaffenhet ligga mellan ca. 
40 och 150 €/m³. Med de stora mäng-
derna kondensat i åtanke är i de flesta 
fall en företagsintern behandling ofta 
det mest lönsamma. Fördelen är att 
endast ca 0,25 % av den ursprungliga 
avfallsmängden blir kvar och måste 
avfallshanteras. 

4. Behandlingsmetoder
a) för dispersioner
För behandling av dem här kon-
densattypen räcker vanligtvis ett 
trekammarsystem som består av två 
avskiljningskammare och en aktivt 
kolkammare. Den egentligen avskilj-
ningsprocessen sker med hjälp av 
tyngdkraften. Det oljeskikt som samlas 
på vätskans yta i avskiljningskammaren 
leds till en uppsamlingsbehållare och 
hanteras som spillolja. Det återstående 
vattnet filtreras därefter i två steg och 
kan sedan ledas ut i avloppssystemet. 
I jämförelse med att låta specialister ta 

hand om kondensatet kan avskiljning 
med hjälp av tyngdkraften spara upp 
till ca. 95 % av kostnaderna. För tillfället 
erbjuds de här systemet med en kapa-

citet på upp till 105 m³/min fri avgiven 
luftmängd från kompressorn. Det går 
självklart även att vid större behov, 
parallellkoppla flera system.

b) för emulsioner
För behandling av stabila emulsioner 
används idag huvudsakligen två 
metoder:
Membransystem fungerar enligt prin-
cipen om ultrafiltrering med en s.k. 
cross-flow-metod. Förfiltrerat kon-
densat strömmar över membranen. 
En del av vätskan tränger igenom dem 
och lämnar systemet som rent vatten. 
Den andra metoden arbetar med ett 
pulveriserat skiljemedel. Detta kapslar 
in oljepartiklar och bildar makroflingor 
som fastnar i filtren. Filter med definierat 
porbredd håller tillbaka de här flingorna 
tillförlitligt. Vattnet kan därefter ledas till 
avloppet.

c) för kondensat från kompressorer 
med oljefri kompression
Kondensat från kompressorer med oljefri 
kompression måste behandlas kemiskt. 
Bl.a. neutraliseras pH-värdet genom 
tillsats av basiska ämne samt bindning 
och koncentration av tungmetaller i fil-
terkakor som därefter behandlas som 
riskavfall. Denna metod är den klart 
den mest komplicerade. Tillstånd för att 
leda ut vattnet i avloppet måste sökas 
och detta omfattar inte enbart eventuell 
olja i kondensatet utan även koncentre-
rade skadliga ämnen som sugits in från 
omgivningsluften. Det senare förorenar 
i hög grad kondensatet.

Gravitationsavskiljare som den här behandlar 
kondensatdispersioner ytterst  
tillförlitligt och kostnadseffektigt.

Varje kompressor suger in vattenånga och föro-
reningar med omgivningsluften. Det uppstående 
kondensatet måste befrias från olja och andra 
skadliga ämnen (bild upptill, 2), innan det leds 
ner i avloppet (bild upptill, 3)

Vid stabila kondensatemulsioner används bl.a. 
membranavskiljningsystem

1 2 3

Vid tryckluftsproduktion upp-
står tyvärr alltid stora mängder 
kondensat	 (jmf.	 även	 kapitel	 3	
och 4). Begreppet "kondensat" 
lurar en kanske att tro att det 
endast handlar om konden-
serad vattenånga. Men se upp! 

Varje kompressor fungerar som 
en överdimensionerad damm-
sugare:	 Den	 suger	 även	 in	
föroreningar med omgivnings-
luften som koncentreras och 
leds till kondensatet via den obe-
handlade tryckluften.

5. Ekonomisk och säker  
behandling av kondensat
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1. Intern styrning
a) Fullast-/avlast-reglering
I de flesta kompressorer används asyn-
krona 3-fasmotorer som drivaggregat. 
Den tillåtna startfrekvensen hos dessa 
motorer blir alltid lägre med tilltagande 
effektstorlek. Den motsvarar inte den 
nödvändiga startfrekvens som krävs för 
att till- och frånkoppla kompressorer med 
lägre kopplingsdifferens motsvarande 
det faktiska tryckluftsbehovet. Genom de 
här kopplingsförloppet avlastas endast 
det område av kompressorn med tryck. 
Motorerna fortsätter att gå under en viss 
tid. Energin som förbrukas för detta är 
att betrakta som en förlust. Energibe-
hovet för kompressorer som kopplas på 

måste även kunna, om ett överordnat 
styrsystem slutar fungera, upprätt-
hålla kompressordriften och därmed 
tryckluftförsörjningen. 

3. Överordnad styrning
Överordnade styrningar är system vars 
uppgift är att samordna kompressor-
driften i en tryckluftcentral samt att 
till- och frånkoppla de individuella kom-
pressorerna efter tryckluftbehovet.

a) Splittning av kompressorer
Med splittning menas en uppdelning av 
kompressorer med lika eller olika effekt 
och styrning efter ett företags bas- och 
topplastbehov.

b) Överordnade styrningars 
Styrningar
Koordinationen av kompressordriften är 
både en komplicerad och en omfattande 
uppgift. Överordnade styrningar måste 
inte enbart kunna aktivera kompres-
sorer av olika modeller och storlekar vid 
rätt tidpunkt. De måste dessutom kunna 
övervaka anläggningen underhållstek-
niskt, kunna jämföra kompressorernas 
driftstider och registrera fel för att sänka 
tryckluftsanläggningens servicekost-
nader och höja driftsäkerheten.

c) Rätt dimensionering
En viktig förutsättning för en effektiv 
– d.v.s. energisparande – överordnad 
styrning är en korrekt dimensione-
ring av kompressorerna. Summan av 
topplastmaskinernas kapacitet måste 
överstiga varje enskild baslastmaskins 
kapacitet för att överbrygga reglerhål. 

detta sätt behöver även under avlast-
fasen 20 % av pålastenergin.

b) Frekvensomriktning
Kompressorer vars varvtal regleras med 
frekvensomformare har inte en konstant 
verkningsgrad över hela reglerområdet. 
Det sjunker t.ex. i reglerområdet mellan 
30 och 100 % med en 90 kW motor från 
94 till 86 %. Till detta kommer förlusten 
i frekvensomformaren och kompresso-
rernas ickelinjära effektförhållande.

Felaktigt använda kan frekvensomrik-
tare blir till riktiga energimonster utan att 
den driftansvariga märker detta. Frek-
vensomriktningen är med andra ord 
inget universalmedel när det handlar om 
energisparande drift av kompressorer.

2. Klassificering av luftbehovet
Normalt klassificeras kompressorer 
efter funktion, d.v.s. baslast-, medellast-, 
topplast- och standby-kompressorer. 

a) Baslastbehov
Med baslastbehov avses den luftmängd 
som ett företag konstant har behov av.

b) Topplastbehov
Topplastbehovet är däremot den 
luftmängd som krävs vid bestämda peri-
oder av förbrukningstoppar. Behovet är 
på grund av de olika förbrukarnas skif-
tande krav olika stort. 

För att täcka behovet i de olika last-
stegen så bra som möjligt, måste 
kompressorerna utrustas med olika 
styrningsmöjligheter. Styrningarna 

Vid användning av en varvtalsreglerad 
kompressor för topplast måste dess 
reglerområde vara större än nästa kom-
pressor som ska aktiveras. I annat fall är 
inte tryckluftsförsörjningens lönsamhet 
garanterad. 

d) Säkert informationsflöde
En annan viktig förutsättning för kor-
rekt funktion och effektivitet hos en 
överordnad styrning är en egensäker 
dataöverföring. Dessutom ska medde-
landena inte enbart överföras inom de 
enskilda kompressoranläggningarna 
utan även mellan kompressorerna och 
det överordnade styrsystemet. Dess-
utom måste signalvägen övervakas, så 
att störningar som t.ex. brott i en anslut-
ningskabel, genast registreras. 

De vanligaste överföringsvägarna är:
1. potentialfria kontakter
2. Analoga signaler 4 – 20 mA 
3. elektroniska gränssnitt t.ex.
    RS 232, RS 485 eller Profibus DP.
Profibus utgör den modernaste överfö-
ringstekniken. På det här sättet kan utan 
problem stora datamängder överföras 
på kortaste tid över stora avstånd (se 
bild nedan). På det här sättet måste inte 
tvunget det överordnade styrsystemet 
vara placerat i tryckluftsstationen. 

Snabböverföring från kompressoranläggningen till överordnat styr- och kontrollsystem 
med hjälp av Profibus

I kompressorstyrningen "KAESER Sigma Control" är fyra styrningskoncept inlagda för konfigurering.

Dual-reglering
Fullast-avlast-stopp-reglering

DUAL-reglering
Konstant tryck, kontinuerlig reglering av fri avgiven luftmängd  
med proportionalreglering

Quadro-reglering
Fullast-avlast-stopp-reglering  
med automatiskt val av optimalt driftsätt 

SFC
Frekvensomvandling – kontnuerlig 
volymreglering via motorvarvtal

SMS till mobiltelefon

Försäljning/service

Modem

Modem

Efterbehandling

Kompressorer

Process	Profibus	–	DP

Ethernet

Filter med 
Eco Drain

SIGMA AIR 
MANAGER

Servicecenter Kontrollcentrum 
»Sigma Air Control«

Tryck

Tryck Tryck

Tryck

Tid

Tid

Tid

Tid

Full pålast

Avlast
Stillestånd

Motorns	märkeffekt	i	%

Full pålast

Avlast
Stillestånd

Motorns	märkeffekt	i	%

Full pålast

Avlast
Stillestånd

Motorns	märkeffekt	i	%

Full pålast

Avlast
Stillestånd

Motorns	märkeffekt	i	%

Trots alla fördelar är tryckluft en 
relativt dyr energibärare. Prin-
cipen	måste	därför	vara	följande:	
Sänk kostnaderna på alla ställen 
där det går. Huvudorsaken för 
ökade kostnader i många fall 
är det faktum att kompresso-

rernas fria avgivna luftmängd 
ofta inte anpassas till det varie-
rande tryckluftsbehovet. På det 
här sättet har kompressorer inte 
sällan en nyttjandegrad på blott 
50	%.	Många	 användare	 är	 inte	
ens medvetna om detta eftersom 
kompressorerna endast har räk-
neverk för driftstid, men inte för 
fullasttimmar. Väl avstämda 
styrningssystem	 är	 lösningen:	
Genom att höja nyttjandegraden 
till	90	%	eller	mer,	kan	du	spara	
energikostnader	 på	 20	%	 eller	
mer.

6. Effektiv 
kompressorstyrning
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1. Kaskadstyrning
Det klassiska sättet att koppla ihop 
kompressorer styrningstekniskt är 
kaskadstyrning. Varje kompressor 
tilldelas en övre och en nedre kopp-
lingspunkt. Om flera kompressorer ska 
koordineras, bildar man ett trapp- eller 
kaskadliknande styrningssystem. Vid 
lågt luftbehov kopplar endast en kom-
pressor till, trycket pendlar då i det övre 
området mellan minimalt (pmin) och max-
imalt tryck (pmax) för kompressorn och 
faller vid högre luftbehov och när flera 
kompressorer kopplas till (bild 1). Detta 
ger en relativt ogynnsam konstellation: 
Vid lågt luftbehov är det maximalt tryck 
i systemet och höjer energiförlusten 
genom läckage; vid lägre förbrukning 

även avstånden mellan kopplingspunk-
terna. I optimala fall går det här att nå 
en kopplingstryckdifferens på 0,7 bar. 
Som tidigare nämnts, bör inte mer 
än fyra kompressorer användas med 
kaskadstyrning. I annat fall finns det 
risk för att energi- och läckageför-
lusten blir extremt hög p.g.a. den vida 
tryckspannet.

2. Tryckbandsstyrning
Den utan tvivel modernaste styrningen 
av flera kompressorer, speciellt med 

tanke på de tidigare 
nämnda kraven på 
effektivitet är tryck-
bandsstyrning. Med 
hjälp av ett s.k. tryck-
band koordineras 
driften av valfritt antal 
kompressorer (bild 
1). En nödvändig för-
utsättning är dock 
en mikroprocessor-
styrd förbundsstyrning 
(MVS) eller ännu hellre 
en industridator 

med styrningsteknisk intelligens. 
Även vid bandstyrning finns det olika 
möjligheter.

a) Vektoriell styrning
Vektoriell styrning fastställer tryck-
ökningen resp. tryckfallet mellan det 
fastställda minimala och maximala 
trycket och beräknar utifrån detta luftför-
brukningen. Kompressorerna aktiveras 
då "baklänges" utifrån tidigare förbruk-
ning (bild 2). I tryckluftsanläggningar 
med varierande luftförbrukning kan 

sjunker trycket och tryckreserven i sys-
temet minskar. 

a) Kaskadstyrning 
med membrantryckströmbrytare
Om kaskadstyrningen kopplas med 
en tryckströmbrytare eller kontaktma-
nometer ska i normalfallet en minsta 
kopplingstryckdifferens på 0,5 bar 
användas för varje enskild kompressor, 
medan avståndet mellan de enskilda 
kopplingspunkterna måste uppgå till 
minst 0,3 bar. Vid fyra kompressorer, 

det högsta antal som rekommenderas 
för denna styrningstyp, blir minsta kopp-
lingstryckdifferensen 1,4 bar. 

b) Kaskadstyrning med 
elektronisk tryckströmbrytare
Användning av elektroniska tryckgivare 
gör det möjligt att reducera kopplings-
tryckdifferensen mellan maximalt och 
minimalt tryck till 0,2 bar och dessutom 

detta orsaka vibrationer i rörlednings-
nätet som kräver åtgärder för dämpning. 
I detta fallet är det särskilt viktigt att kom-
pressorerna är avstämda. Normalt sett 
går det inte att med denna styrnings-
metod få en kopplingstryckdifferens på 
mindre än 0,5 bar eftersom mätningen 
sker inom detta område mellan minimalt 
och maximalt tryck. 

b) Tryckbandsstyrning 
med trendavkänning
Tryckbandsstyrning med trendavkän-
ning är effektivare än vektoriell styrning 
eftersom den möjliggör kopplings-
tryckdifferenser på endast 0,2 bar. 
Detta är den lägsta kända kopplings-
tryckdifferens inom tryckluftstekniken. 
Trendavkänningen är inte baserad på 

fastställning av de omedelbara tryck-
ökningarna och -fallen i en bestämd 
period. Istället övervakar styrningen 
förbrukningsförhållandena i tryck-
luftssystemet efter att en kompressor 
kopplats och drar på så sätt slutsatser 
för efterkommande kopplingar (bild 3). 
Trendavkänningen som arbetar med 
en noggrannhet på 0,01 till 0,03 bar är 
på så sätt hela tiden med och gör så 
att styrningen även kan koordinera 
tryckluftssystem med stora skillnader i 
förbrukningen med minimala kopplings-
tryckdifferenser. På det här sättet är det 
idag möjligt att styrningstekniskt koppla 
ihop upp till 16 kompressorer i ett tryck-
området på endast 0,2 bar. Tryckbandet 
är i nödfall säkrad med ett s.k. nödband, 
så att alltid en säker tryckluftsförsörjning 
kan garanteras. Styrningen kan bidra 
till stora energibesparingar i trycklufts-
system. Ett förtydligande: En sänkning 

av systemtrycket på 0,1  bar ger en 
energisparande effekt på en procent.

c) Topplastberoende styrning
Tryckbandsstyrningar med trendav-
känning delar upp kompressorerna i 
grupper efter effektstorlek. På detta sätt 

kan de inte enbart fördela 
drift- och lasttimmar jämnt 
över alla kompressorer, utan 
även välja rätt kompressor 
vid rätt tidpunkt (bild 4). En 
viktig förutsättning för detta 
är emellertid en optimerad 
splitting. Detta innebär en 
uppdelning av kompres-
sorerna i samma eller olika 
effektstorlek beroende på 
luftförbrukning vid grundlast 
och topplast (se även kapitlet 

"Effektiv kompressorstyrning").
Detta för tillfället mest ekonomiska sättet 
att styra kompressorer kräver emellertid 
överföring och bearbetning av stora 
datamängder. Endast intelligenta indu-
stridatorer som KAESERs "SIGMA AIR 
MANAGER" (SAM) klarar av att bear-
beta dessa datamängder. Industridatorn 
kan även anslutas till styrtekniksystem 
och har förutom funktionen för en hög-
effektiv styrning även en webbserver 
med programmerade HTML-sidor. 
Det är möjligt – utan extra program-
vara – att ta fram kompressordriftdata 
och dessutom få dem visualiserade på 
en dataskärm (för mer info om "SIGMA 
AIR MANAGER" se även sidan 27).

Bild 4 Bättre belastning av kompressorerna med 
hjälp av optimerad splitting och effektiv koordine-
ring av anläggningen

Bild 1 Tryckvariationer och tryckbesparing skiljer 
sig mellan kaskadstyrning (grundlastväxelkopp-
ling) och tryckbandstyrning ("SAM" eller "VESIS")

Jämförelse kaskad-/ 
tryckbandsstyrning

Tryckvariationer SAM eller VESIS (Tryckbandstyrning)

Tryckvariationer i normal  
grundlastväxelkoppling

TidSäkerhet

Bild 2 Vektoriell kompressorstyrning

Vektor  
Tryckökning  

över tid

Vektor  
Tryckfall  
över tid

Vektor 1 Vektor 2

Bild 3 Tryckbandstyrning med 
trendavkänning (ovan)

Tryckbandsstyrning av flera kompressorer  
(SAM/VESIS)

1.	Kopplingspunkt	för	en	kompressor

2. Kopplingspunkt för en kompressor

Bör- 
punkt

Tryckluftsanläggningar består i 
allmänhet	av	flera	kompressorer	
av samma eller olika storlek. För 
att koordinera de här enskilda 
maskinerna krävs en överordnad 
styrning. Tidigare var denna upp-
gift	rätt	överskådlig:	Det	handlade	

framför allt om att låta lika stora 
kompressorer gå i omgångar i 
grundlastfunktionen för att balan-
sera maskinernas driftstider. Idag 
är	det	betydligt	mer	komplicerat:	
Tryckluftsproduktionen måste 
avstämmas optimalt till använda-
rens behov och samtidigt måste 
energieffektiviteten	 vara	 högsta	
möjliga. Allmänt kan sägas att 
det	finns	två	olika	system	av	över-
ordnade	 kompressorstyrningar:	
kaskad- och tryckbandsstyrning.

7. Tryckbandsstyrning – 
Optimal förbrukningsorienterad  
avstämning av kompressorer
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Med de kontinuerligt ökande 
kostnaderna för energi är 
sparsam hantering av energi-
källor inte enbart en ekologisk, 
utan även i ökande grad ekono-
misk nödvändighet. Tillverkarna 
av kompressorer kan er- 

bjuda många möjligheter som 
t.ex. värmeåtervinningen hos 
skruvkompressorer.

8. Energibesparing med  
värmeåtervinning

möjlig energikostnadbesparing 
genom värmeåtervinning

Energikostnads- 
besparing  
genom teknisk  
optimering

Investering tryckluftsanläggning

Underhållskostnader

Energikostnader

möjlig energikostnadsbesparing

Totalkostnader för tryckluftssystemet och besparingspotential genom värmeåtervinning

1. Kompressorer genererar 
i första hand värme
Även om det kan tyckas otroligt för 
lekmannen: Faktum är att 100 % av 
den energi som tillförs en kompressor 
omvandlas till värme. Genom kompri-
mering laddas luften i kompressorn med 
en energipotential. Energimängden 
kan användas genom avspänning till 
omgivningstryck, avkylning och värme-
upptagning från omgivningen.

2. Upp till 94 procent 
användbar energi
Den största delen av den använda 
och som värme användbara energin, 
faktiskt 72 %, finns hos kompressorer 
med olje- eller vätskeinsprutning i köld-
mediet, 13 % i tryckluften och upp till 
9 % i värmeförluster från elmotorn. På 
ljuddämpade olje- eller vätskekylda 
skruvkompressorer kan till och med 
den här energiförlusten hos elmo-
torn återvinnas som värmeenergi 
med målinriktad kylning. Totalt sett är 
alltså upp till 94 % av den energi som 
kompressorn använder värmetekniskt 
användbar.  Endast 2 % går förlorad 
genom värmestrålning och 4 % värme 
förblir i tryckluften (se värmeflödesdia-
grammet, s. 19).

3. Möjligheter för 
värmeåtervinning
Det finns flera möjligheter och varianter 
för de användare som är intresserade av 
en mer ekonomisk tryckluftproduktion:

a) Varmluftsuppvärmning
Den enklaste möjligheten för värme-
återvinning på luft- och olje- resp. 
vätskekylda skruvkompressorer är den 
direkta användningen av den kylluft 
som kompressorn värmt upp. Spill-
värmen leds till de utrymmen som ska 
värmas upp via ett luftkanalsystem 
(bild 1). Naturligtvis kan även varm-
luften användas för andra ändamål 
som torkningsprocesser, portridåer 
eller förvärmning av förbränningsluft. 
Om ingen värme är erforderlig, leds 
frånluftsströmmen genom manuell 

eller automatisk aktivering av ett spjäll 
eller ett jalusi utomhus. Med hjälp av 
en termostatreglerad jalusistyrning 
kan varmluften doseras exakt så att 
temperaturen förblir konstant. Med 
den här varianten är upp till 94 % av 
skruvkompressorns elektriska effekt-
upptagning användbar. Även med små 
kompressorer kan det vara lönsamhet, 
eftersom redan en 18,5 kW kompressor 
ger så mycket värmeenergi att man 
utan problem kan värma upp ett helt 
enfamiljshus.

b) Uppvärmning av varmvatten
Genom montering av en värmeväxlare i 
vätskekretsloppet är det möjligt att med 
såväl luft- som med vattenkylda skruv-
kompres-sorer att generera varmvatten 
för olika ändamål. Då används plattvär-

Installation av frånlufkanaler Frånluftkanal för uppvärmning av intilliggande rum

94 %  
av	värmeeffekten	kan	användas	för	

värmeåtervinning

13 %  
kan återvinnas 

genom kylning av 
tryckluften

4 %  
värmeeffekt	som	
förblir i tryckluften

2 %  
kompressoran-
läggningensvär-
meutstrålningtill 

omgivningen

100 % 
total elektrisk 

effektförbrukning

72 %  
värmeeffekt	som	kan	

återvinnas genom 
kylning av vätskan

9 %  
spillvärme  

från drivmotorn

Värmeflödesdiagram
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meväxlare eller säkerhetsvärmeväxlare 
– beroende på om varmvattnet ska 
användas för uppvärmningsändamål, 
som dusch- eller kranvatten eller i pro-
duktions- och rengöringsprocesser. 
Med dessa värmeväxlare går det att nå 
vattentemperaturer på upp till maximalt 
70 ° C. De ytterligare användningarna 
för denna värmeåtervinning är lönar sig 
i kompressoranläggningar från en driv-
effekt på 18,5 kW redan inom två år. En 

förutsättning för detta är emellertid en 
korrekt planering.

4. Säkerhetsanvisningar
Normalt sett bör det i kompressorns pri-
märkylsystem aldrig samtidigt användas 
som värmeåtervinningssysten.
Orsaken: Vid eventuella problem med 
värmeåtervinningen är då även kom-
pressorkylningen och därigenom även 
tryckluftsproduktionen i fara. Det är 

därför klokt att alltid komplettera kom-
pressoranläggningen med speciella 
värmeväxlare för värmeåtervinningen. 
Då kan nämligen kompressorn själv 
sörja för sin säkerhet vid störningar: Om 
ingen värme avleds via vätskevärme-
växlaren i värmeåtervinningssystemet, 
kopplar kompressorn internt om till det 
primära luft- eller vattenkylsystemet. På 
så sätt är tryckluftsförsörjningen även i 
fortsättningen säkrad. 

5. Facit 
Värmeåtervinning är en mycket tänk-
värd möjlighet, att öka lönsamheten 
för en tryckluftsanläggningen och sam-
tidigt avlasta miljön. Det nödvändiga 
arbetet är förhållandevis lågt. Investe-
ringens kostnad bestäms av de lokala 
förutsättningarna på företaget, använd-
ningsändamålet och den valda metoden 
för värmeåtervinning.

25 % 
omgivningsvärme

25 %  
energi- 

potential 
tryckluft



är istället rörledningarnas strömnings-
tekniska längd som måste fastställas. 
Normalt sett har man emellertid vid pla-
neringens start ingen överblick över alla 
formdelar och spärrenheter. Av detta 
skäl beräknas den strömningstekniska 
rörlängden genom att det planerade 
antalet meter raka rör multipliceras med 
faktorn 1,6. Rörledningsdiametern kan 
enkelt fastställas med hjälp av normala 
dragningsdiagram (se bild nere till 
höger). 

b) Energisparande dragning 
av rörledningar 
För att spara energi är det viktigt att 
rörledningssystemet dras så rakt 

som möjligt. Böjar som t.ex. dras runt 
stödpelare, kan undvikas genom att 
rörledningen dras rakt bredvid hin-
dret. Skarpa, 90 graders hörn orsakar 
stora tryckförluster och kan enkelt 
ersättas med kraftigt dimensionerade 
90 graders böjar. Istället för de ofta 
förekommande vattenspärrenheterna 
bör kulventiler eller spjällventiler med 
genomgående passage användas. 
I områden med fuktrörledningar, på 
moderna tryckluftsanläggningar endast 
i kompressorrummet, ska in- och utlopp 
från huvudledningen dras uppåt eller 
åtminstone åt sidan. Huvudrörled-
ningen bör ha ett fall på två promille. 
Vid ledningens djupaste punkt ska en 
kondensatfälla monteras. I torrområdet 
kan däremot ledningarna dras horison-

talt och rörledningsutgångarna ledas 
rakt neråt.

c) Vilket rörledningsmaterial 
ska användas?
Här är det svårt att ge några bestämda 
rekommendationer gällande material-
egenskaper. I kompressorer ska dock 
alltid metalliska rörledningar användast 
på grund av de höga termiska belast-
ningarna. Inte heller anskaffningspriset 
lämpar sig för beslutsfattandet: förzin-
kade rör, koppar- eller plaströr kostar 
ungefär lika mycket när man räknar 
ihop material- och arbetskostnaderna. 
Priserna för rör av rostfritt stål ligger 
ungefär 20 % högre. Effektivare bear-

betningsmetoder har emellertid även 
här lett till prissänkningar.

Nu för tiden har vissa tillverkare tabellen 
där de optimala omständigheterna för 
de olika rörledningsmaterialen listas. 
Före ett investeringsbeslut är det därför 
lämpligt att studera de här tabellerna 
noga, ta hänsyn till belastningar i den 
framtida produktionen och därefter 
ställa samman en kravspecifikation för 
rörledningarna. Endast på så vis är det 
möjligt att göra ett bra val. 

d) Viktigt: rätt rörledningsteknik
Rörledningsdelarna ska antingen 
svetsas eller limmas eller monteras 
med skruvförband och lim. Även om 
demonteringen blir svårare, så kan man 
emellertid vara säker på att sådana 
anslutningar reducerar eventuella 
läckage till ett minimum.

1

2

3

4

5

m³/h m³/min

Rörledningslängd (m) Luftbehov Dimension Tryckfall

Systemtryck (bar)

1. Ekonomisk tryckluftsproduktion
Om man tar hänsyn till alla kostnader 
för energi, köldmedium, underhåll 
och avskrivningar för en kompressor, 
då kostar varje kubikmeter tryckluft 
mellan 0,5 och 2,5 cent beroende på 
kompressorns storlek, belastning, 
underhållstillstånd och modell. Många 
företag lägger särskilt stor vikt vid 
lönsam tryckluftsproduktion. Detta är 
också anledningen till olje- resp. väts-
kekylda skruvkompressorers segertåg: 
Med dessa maskiner går det att spara 
upp till 20 % av tidigare kostnader för 
tryckluftsproduktion.

2. Produktionen 
påverkar tryckluftsnätet 
Tyvärr ges mindre uppmärksamhet till 
vikten av att få till en korrekt dimen-
sionerad tryckluftsproduktion. Detta är 
tråkigt, eftersom endast bra producerad 
tryckluft för med sig låga underhålls-
kostnader för tryckluftsförbrukarna och 
rörledningsnätet. 

a) Kyltorkar minskar 
underhållsbehovet
Vid ca. 80 % av alla användningar 
räcker kyltorkar för tryckluftsproduk-
tionen. På det här sättet slipper man 
filter i rörledningsnätet som ofta medför 
tryckförluster och den kräver endast 
3 % av de energikostnader som kom-

kompressorns kopplingsdifferens och 
normal tryckluftsproduktion (kyltork). 

I enskilda fall utgår man från följande 
tryckförluster (bild till höger):

Huvudledning 0,03 bar 
fördelningsledning 0,03 bar 
anslutningsledning 0,04 bar 
tork 0,20 bar 
underhållsenhet och
slang 0,50 bar

   
Uppställningen visar hur viktigt det 
är att beräkna tryckförlusterna i de 
enskilda ledningsavsnitten. Hänsyn 
måste då även tas till formdelar och 
spärrenheter. Det räcker med andra ord 
inte att sätta in antalet meter raka rör 
i en beräkningsformel eller -tabell. Det 

pressorn orsakar vid motsvarande 
tryckluftsmängd. Till detta kommer att 
kostnadsbesparingar i form av mindre 
underhålls- och reparationsarbeten på 
rörledningar och tryckluftsförbrukare 
som är tio gånger större än den kostnad 
som kyltorken orsakar. 

b) Kombinationer som tar liten plats
För mindre företag eller decentraliserad 
försörjning finns det även platssparande 
kombinationer som består av skruvkom-
pressor, kyltork och tryckluftsbehållare 
(bild höger) eller av skruvkompressor 
och tork som kan monteras som ett 
torn. 

3. Planering och installation av ett
tryckluftsnät
I första steget måste alltid fastställas 
om tryckluftsförsörjningen ska mon-
teras centralt eller inte. För mindre 
eller medelstora företag är oftast cen-
tral försörjning lämpligast: Här 
förekommer normalt sett inte 
de problem som kan uppstå vid 
ett stort centralt tryckluftsnät: 
höga installationskostnader, 
frostrisk för dåligt isolerade 
utomhusledningar på vintern 
och ökad tryckfall p.g.a. långa 
ledningar.

a) Korrekt dimensionering 
av nätet
För dimensionering av ett led-
ningsnät är det nödvändigt att 
göra en beräkning. Den grundar 
sig på ett maximalt tryckfall på 
1 bar mellan kompressor och 
tryckluftsförbrukare inklusive 

1

2

3
4

5

Tryckluft är visserligen mång-
sidigt, men knappast en billig 
energibärare. Användningen är 
endast lönsam om trycklufts-
produktionen, -behandlingen 
och -distributionen är avstämd. 
Utöver korrekt planering och 

konstruktion av själva kom-
pressoranläggningen hör även 
lämplig dimensionering och 
installation av tryckluftsnätet hit.

9. Undvika energiförluster (1) 
Vad som är viktigt vid planering och installation  
av ett tryckluftsnät

Totalt max. 0,80 bar 
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VK x ∑ tx
      T

Differensen mellan totalt och nätläckage 
ger slutligen förlusterna vid luftförbru-
karna, dess armaturer och förband. 

4. Var finns de flesta läckorna?
Av erfarenhet vet vi att ca. 70 % av 
läckagen uppstår på de sista metrarna, 
d.v.s. vid tryckluftsnätets tappställen. 
Läckagen kan lokaliseras med hjälp av 
såpvatten eller läckagesprej. Huvud-
rörledningarna har endast många och 

stora läckor när ett från början fuktigt nät 
med gamla hampatätningar drivs med 
torr tryckluft då dessa tätningar torkar 
efter en viss tid. För exakt lokalisering 
av läckage i huvudrörledningsnätet 
rekommenderar vi användning av en 
ultraljudsapparat. När slutligen läck-
agen har fastställts, åtgärdats och 
rörledningsdiametern anpassats till det 
aktuella tryckluftsbehovet, så har det 
gamla nätet på nytt förvandlats till ett 
lönsamt tryckluftsdistributionssystem.

VL =

Bild 2 Utvidgning av rörsystemet 
med hjälp av korsade ledningar

Bild 3 Fastställande av läckage genom mätningar av kompressorernas inkopplingstider när 
tryckluftförbrukarna är bortkopplade 

Bild 5

Bild 4 : 
Läckagemätning  
på tryckluftsförbrukarna

Ar
be

ts
try

ck

Tid T

t1 t2 t3 t4 t5

1. Grundförutsättning: 
torr tryckluft 
Redan vid planeringen av ett nytt tryck-
luftsnät kan många senare fel och 
problem byggas bort. Ombyggnad av 
ett gammalt nät är dock ofta proble-
matiskt. Det är framför allt ett så gott 
som hopplöst projekt när fuktig tryck-
luft ska användas även i fortsättningen. 
Innan en ombyggnad påbörjas måste 
därför alltid en central torkenhet  finnas 
tillgänglig. 

2. Vad ska man göra åt stora 
tryckfall i nätet?
Om tryckfallet i ledningsnätet är stort 
även efter att en lämplig behandlings-
anläggning installerats så är orsaken 
avlagringar i rören. De uppstår genom 
föroreningar som förs med tryckluften 
och har reducerat strömningsdiametern 
som står till förfogande till ett minimum.

a) Byta ut eller blåsa rent?
Om avlagringarna redan har torkat in, 
så är ett byte av rörledningarna det 
endaste som hjälper. Ofta är det emel-
lertid möjligt att blåsa ur och därefter 
torka ledningarna för att få en större 
diameter när avlagringarna gjort rören 
trängre. 

bestämmas. För detta finns det en relativt 
enkel metod med hjälp av kompressorn: 
Först frånkopplas alla tryckluftsförbru-
kare och sedan mäts inkopplingstiden 
för kompressorn under en bestämd tids-
period (bild 3).
Med hjälp av denna mätning kan läck-
aget beräknas enligt följande formel:
Teckenförklaring:
VL = läckagemängd (m³/min)
VK = Kapacitet 
 för kompressorn (m³/min)
∑x = t1 + t2 + t3 + t4 + t5
 Tid under vilken kompressorn
 kördes belastad (min)
T = total tid (min)

b) Fastställa läckaget
vid förbrukarna
För att fastställa läckaget vid de decen-
trala tryckluftsförbrukarna, ansluts 
för alla pneumatiskt drivna verktyg, 
maskiner och enheter och mäter 
summan av allt läckage (bild 4). Stäng 
sedan spärrventilen framför förbruka-
rens anslutningar och mät läckaget på 
rörledningsnätet (bild 5). 

b) Installation av kompletterande 
ledningar
En annan bra möjlighet att bygga 
ut trånga rörledningar är att dra en 
parallelledning som är kopplad till 
originalledningen. Om det är ringled-
ningar som har blivit för trånga går det 
att dra en andra ring (bild 1). Om en 
sådan dubbel ledning är korrekt dimen-
sionerad kan förutom den huvudsakliga 
anledningen – ett kännbart avtagande 
av tryckförlusten – dessutom en mer 
tillförlitlig tryckluftsfördelning bli resul-
tatet. En annan ombyggnadsmöjlighet 
för ringledningar är att dra korsande rör 
(bild 2). 

3. Fastställa och 
åtgärda läckor
Saneringsåtgärderna gör naturligtvis 
endast nytta, om man samtidigt spårar 
och åtgärdar läckorna på tryckluftnätet.

a) Fastställa totalt läckage
Innan man ger sig ut för att söka efter 
enskilda otäta ställen i rörlednings-
systemet, måste läckagets omfattning 

Bild 1 Reparation av en tryckluftsrörledning 
genom dragning av en andra ledningsring

Under år efter år går i många 
företag tusentals kronor bok-
stavligt	 talat	upp	i	rök.	Orsaken:	
Ett föråldrat och/eller bristfäl-
ligt rörledningsnät driver upp 
tryckluftssystemets energi-
behov. Den som vill göra något 

åt dessa brister, måste fundera 
noga. Nedan tipsar vi om hur 
ett tryckluftsrörledningsnät kan 
repareras.

10. Undvika energiförluster 
(2) Vad som måste beaktas vid ombyggnad av ett 
befintligt tryckluftsnät

22 23



Bild 3 Med 
olika mätmetoder 

och -apparater kan 
tryckluftsförbrukningen 

i befintliga anläggningar 
samt minsta och högsta tryck 
fastställas. Utifrån mätresul-
tatet kan sedan kompressor-
anläggningen byggas om 

optimalt. Bild 4 Övre kurvan visar den gamla anläggning-
ens specifika effektbehov, framtaget med ADA, 
och den undre kurvan visar den nya anläggning-
ens behov

a) Projektering av
en ny tryckluftsförsörjning
Vid projektering av en kompressor-
station får den blivande användaren ett 
speciellt frågeformulär (bild 2). 

Detta underlättar för att i samarbete 
med en erfaren rådgivare från KAESER 
att fastställa det förväntade trycklufts-
behovet och den utrustning som krävs. 
Frågorna täcker alla aspekter som är 
viktiga för en lönsam och miljöskonande 
tryckluftsförsörjning.

b) Utbyggnad 
och modernisering 
Till skillnad från projektering av en ny 
anläggning finns det vid utbyggnad 
tillräckligt många punkter som kan 
användas som vägledning 
för en behovsanpassad 
dimensionering. 

KAESER ger använ-
daren mätmetoder och 
-apparater med vars 
hjälp det går att 
exakt bestämma 
trycklufts-
behovet 
vid olika 
platser 
i före-
taget 
vid 
olika tider. Härvid är det mycket viktigt 
att inte enbart genomsnittliga värden, 
utan även maximala och minimala 
värden fastställs (bild 3). 

c) Kontroll av effektiviteten
på befintliga anläggningar
Även i befintliga anläggningar rekom-
menderar vi att regelbundet med hjälp av 
ett datorstött analyssystem bestämma 
om kompressorerna belastas korrekt, 
om eventuellt överordnade styrningar 
är korrekt programmerade eller att läck-
agen ligger inom toleransområdet. ADA 
bör även användas om gamla kom-
pressorer ska bytas ut motnya. På så 
sättfår man en chans attbyta ut even-
tuellt felaktiga storlekar till korrekta, att 
förbättra kompressorernas driftsbete-
ende i dellastområdesace att planera 
in anpassade överordnadstyrning (bild 
4).

d) 
Förändring 
avTryckluftens 
användningsvillkor
Även vid förändrade 
användningsvillkor bör 
en fackman rådfrågas. I 
många fall går det näm-
ligen att med anpassad 
produktionsteknik eller 
tryckanpassningar att 
spara stora kostnader.

Spektrat av tryckluftsanvändare sträcker 
sig idag från biltillverkare till cementfa-
briker. En viktig förutsättning för effektiv 
användning av tryckluft inom olika 
användningsområden är en tillförlitlig 
produktions- och behandlingsteknik. 
Den måste kunna leverera kostnads-
effektiv tryckluft i en exakt definierad 
mängd och kvalitet. 

1. Rådgivningen avgör 
lönsamheten
Ett tryckluftssystem som uppfyller 
dessa krav måste vara exakt anpassad 
till användningen, uppställnings- och 
omgivningsvillkoren. Detta innebär att 
den måste ha korrekt dimensionerade 
kompressorer, behandlingsenheter och 
rörledningar, en så effektiv styrning som 
möjligt, en lämplig ventilationsteknik 
och kondensatbehandling samt, om 
det är möjligt, kunna ta vara på åter-
vunnen värme. Allt detta tar KAESERs 
energisparsystem (KESS) hänsyn till. 
Det omfattar behovsanalys av tryckluft, 
planering (bild 1), utförande, utbild-
ning och kundtjänst. Det avgörande 
är rådgivningens kvalitet och valet av 

(analys av tryckluftsbehov) måste i varje 
fall ta hänsyn till olika ramvillkor:

Tryckluftsdimensionering  

Kompressorer

Erforderligt min. arbetstryck för förbrukaren 

Tryckförluster i rörledningar

Tryckförlust aktivt kol-filter 

 
Tryckförlust min. (start) 

 
Tryckförlust max. (byte) 

Tryckförlust submikronfilter 

 
Tryckförlust min. (start) 

 
Tryckförlust max. (byte)

Tryckförlust tork 

Reglerdifferens kompressorer 

Maximalt tryck kompressorer

Bild 1 Med hjälp av moderna 3-D-CAD-system 
kan man planera och rita kompressoranlägg-
ningar in i minsta detalj.

Bild 2 Ett speciellt frågeformulär fungerar som 
utgångspunkt för den blivande användaren. Det 
kan laddas ner direkt från KAESERs webbplats 
www.kaeser.com (Rubrik "Services"/"Planering 
och rådgivning"/"Analys").

Kompressoranläggningar är 
idag komplicerade system. Det 
går endast att få lönsamheti 
driften om man tar hänsyn till-
detta vid projektering av nya 
anläggningar, ombyggnader 
och modernisering. KAESER 

kan erbjuda en omfattande 
service på detta område. Vår 
service kombinerar beprövade 
element som tryckluftskompo-
nenter och användarrådgivning 
med de nya möjligheter som 
informationsteknologin har gett 
tryckluftstekniken.

11. Korrekt planering av 
tryckluftsstationer (1) 
Tryckluftsbehovsanalys (ADA)
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rätt teknik: Den största möjligheten att 
spara kostnader finns nämligen i områ-
dena energibehov och underhåll och 
inte i anskaffningen.

2. Behovsanalys för tryckluft
Utgångspunkten för varje 
KESS-rådgivning är en analys 
av det aktuella och vid behov 
även det framtida trycklufts-
behovet. Denna undersökning 
som hos KAESER förkortas ADA 



optimalt. Moderna planeringssystem, 
som KAESER använder, ger här ett vär-
defullt stöd. De tar i planeringsprocessen 
inte enbart hänsyn till byggnadsritningar 
och R+Ischemata (flödesdiagram), utan 
även datorgenererade 3-D-ritningar. På 

detta sätt går det att spara kostnader 
med 30 till 40 % i jämförelse med vat-
tenkylning. En ytterligare fördel är att 
eventuella brister och felkällor redan 
kan kännas igen och åtgärdas på plane-
ringsstadiet och på detta sätt optimera 

anläggningarna (bild 2 a - c).

4. Driftsoptimering och
styrning 
För att säkra tryckluftsförsörj-
ningens lönsamhet på lång sikt 
är det inte enbart nödvändigt 
med ett optimalt förhållande 
mellan kostnad och nyttjande 
utan även att anläggningen 
är transparent. Grunden för 
detta är kompressorstyrningen 
"SIGMA CONTROL", en 
industridator med fem program-
merade styrningstyper och 
möjlighet att registrera data och 
vidarebefordra till ett datanät. 
På den överordnade styr-
ningens nivå motsvarar detta 
ytterligare en industridator, den 
tidigare redan nämnda "SIGMA 
AIR MANAGER" (bild 3). För-
utom den behovsanpassade 
styrningen och övervakningen 
av anläggningen är dess upp-
gift att registrera all relevant 
data och vidarebefordra denna 
till ett datornätverk (Ethernet). 
Detta kan ske via Internet eller 
via styrningsteknikprogrammet 
"SIGMA CONTROL CENTER". 
"SIGMA AIR MANAGER" har 
ett visualiseringssystem kallat 

"SIGMA AIR CONTROL", en översikt 
över anläggningens alla kompressorer 
som kan visas på en dator tillsammans 
med den viktigaste driftinformationen. 
På detta sätt går det snabbt att fastställa 
om anläggningen fungerar korrekt, 
om underhålls- eller störningsinforma-
tion visas samt hur högt arbetstrycket 
är. Mängden information kan väljas 
fritt. Det är möjligt att förstå ovanliga 
händelser vid driften, grafiskt visa ener-
giförbrukningen och tryckluftsbehov 
samt skapa trycknivåer och bestämma 
underhållstider. Detta moderna styr-
instrument bidrar väsentligen till att 
kompressoranläggningen alltid ger 
erforderlig tryckluftsmängd och kvalitet 
till optimerad kostnad.

Bild 2 a: Planritning över en kompressoranläggning i en 
bilfabrik

Bild 2 b: P+I-diagram över samma kompressoranläggning

Bild 2 c: Datorgenererade 3D-animationer gör att man kan röra sig i den tänkta kompressoranlägg-
ningen

Bild 3 "Sigma Air Manager" ger, förutom ett 
optimalt samspel mellan anläggningens alla kom-
ponenter, förhöjd tillgänglighet och en effektiv 
kontroll av tryckluftproduktionen

Rumshöjd 5 m

KondensatdräneringKAESERs energisparprogram (KESS) 
omfattar bl.a. en datorstödd optime-
ringsberäkning. På det är viset går det 
att snabbt att utifrån olika tryckluftsför-
sörjningsvarianter fastställa den mest 
lämpliga varianten för olika företag. Som 
grund för beräkningen vid projektering 
av nya anläggningen används ett frå-
geformulär som fylls i tillsammans med 
en rådgivare. Formuläret tar hänsyn 
till förväntad tryckluftsförbrukning och 
eventuella variationer. För befintliga 
kompressoranläggningar utgår man 
istället från och analyserar ett karak-
täristiskt förlopp för en arbetsdag som 
registrerats med en analys av trycklufts-
behovet (ADA).

1. Datorstödd beräkning
För optimering av anläggningen anges 
tekniska data för de använda kompres-
sorerna och eventuella nya varianter 
i en dator. KESS beräknar sedan 
den optimala varianten och möjlighe-

har till uppgift att ge ett så utjämnat spe-
cifikt effektbehov som möjligt. För detta 
måste den automatiskt kunna välja den 
mest gynnsamma kombinationen av 
grund- och topplastkompressorer – för. 
(Upp till 16 kompressorer i ett tryck-
variationsområde på endast 0,2 bar.) 
Dessa krav uppfyller intelligenta styr-
ningssystem som "Vesis" och nu även 
"Sigma Air Manager" från Kaeser. De 
nämnda styrningarna kan kommunicera 
via ett bussystem med kompressorerna 
och andra komponenter som konden-
satdränering, torkar, o.s.v.. Dessutom 
finns det möjlighet att anslutna dem till 
en central styrteknik dit all driftsdata 
kan vidarebefordras.

3. Byggnadsteknisk optimering
Vid projektering eller modernisering av  
en kompressoranläggning bör man 
utnyttja de rumsliga förutsättningarna 

terna för kostnadsbesparingar. Härvid 
beräknas inte enbart den punktuella 
energiförbrukningen vid ett bestämt 
tryckluftsbehov inklusive alla förluster. 
Det går även att skapa en exakt bild 
av det specifika effektförhållandet för 
kompressoranläggningen under hela 
driftstiden (bild 1). På det här sättet 
kan man redan från början få fram och 
åtgärda eventuella brister i dellastom-
rådet. Som slutgiltigt resultat får man en 
klar indikation på de möjliga kostnads-
besparingarna och lönsamheten. 

2. Blanda och ge
I de fl esta fall visar sig en exakt 
avstämd konfiguration av kompressorer 
med olika kapacitet vara den rätta lös-
ningen. Den består för det mesta av 
stora grundlast- och standby-maskiner 
som kombineras med mindre topplast-
maskiner. Den överordnade styrningen 

Bild 1 Jämför energiförbrukningen under en dag för en existerande kompressoranläggning med en ny

Som	 sand	 mellan	 fingrarna	
eller järnkoll? Tryckluftsproduk-
tion kan vara antingen det ena 
eller det andra. Det magiska 
ordet är "systemoptimering". 
Genom systemoptimering har 
man	 kunnat	 spara	mer	 än	 30%	

av de tryckluftskostnader som i 
genomsnitt uppstår i europeiska 
industriföretag. Huvuddelen av 
dessa kostnader orsakas av 
energibehovet	 med	 ca.	 70	 till	
80%.	Och	energi	 lär	 inte	bli	 bil-
ligare, snarare motsatsen. För 
användaren har det därför blivit 
allt viktigare att få fram det mest 
effektiva	tryckluftskonceptet.

12. Korrekt planering 
av tryckluftsstationer (2) 
Beräkning av det mest lönsamma konceptet
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sörjningen. Till problem räknas 
t.ex. en för låg eller varierande 
trycknivå, bristfällig luftkvalitet, 
dålig belastning av kompressorerna 
eller problem med kylningen. 

3. Besök på
kompressoranläggningen
Mest information får man som 
regel av att undersöka anlägg-
ningen. Vi rekommenderar att börja 
med de kritiska zonerna, d.v.s. där t.ex. 
tryckfallet är särskilt kraftigt (bild 3) eller 
luftkvaliteten är sämst. Av erfarenhet vet 
vi att det oftast handlar om slutändarna 
i tryckluftsnätet. Därför kan det vara 
lämpligt att gå tillväga på följande sätt:

a) Anslutningsslangar,
tryckreduceringsventiler, 
vattenavskiljare
Speciellt slanganslutningar till luftförbru-
karna brukar vara drabbade av läckage. 
Kontrollera därför om de är skadade 
eller otäta. Om tryckreduceringsventiler 
är monterade, måste även deras inställ-
ning (tryck före och efter) kontrolleras vid 
last (bild 4). Även vattenavskiljare som 
är installerade framför tryckreducerings-

ventiler ska kontrolleras med avseende 
på befintliga vätskor och föroreningar. 
Detsamma gäller för utgångsledningar 
som är dragna lodrätt nedåt (bild 5).

b) Avstängningar
En väsentlig inverkan på systemets 
effektivitet har även tillståndet på 
anslutningsledningar som kommer 
från huvudnätet. Till de kritiska punk-
terna hör avstängningsanordningar. 
Kontrollera om det t.ex. handlar om 
flödesgynsamma kulventiler med full 
genomströmning resp. spärrspjäll 

eller om dåliga vridspjällventiler resp. 
hörnventiler.

c) Huvudrörledningsnät
På huvudrörledningsnätet gäller det 
framför allt att lokalisera strypningar där 
tryckfall kan uppstå.

d) Tryckluftefterbehandling
Här är de viktigaste kontrollkriteri-
erna den uppnådda tryckdaggpunkten 
(torrhetsgraden) och det respektive 
orsakade differenstrycket. Beroende på 
användningar kan även andra kvalitets-
kontroller vara nödvändiga.

e) Kompressoranläggning
Kompressoran-
läggningen själv 
kan naturligtvis 
ha betydande 
brister. När-
mare bestämt 
ska maskinens 
uppställning, 
fläktsystemet, 
kylningen och 
rördragningen 
kontrolleras. 

Dessutom ska kompressorernas totala 
kopplingstryckdifferens, tryckluftsack-
umulatorns storlek och mätpunkten 
fastställas, från vilken kompressorernas 
styrs.

f) Mätning av tryck
Efter inspektionen fastlägger tryck-
luftsspecialisten tillsammans med 
användaren mätpunkterna för förbruk-
ningsanalysen. Minimikravet är en 
tryckmätning före och efter behand-
lingen samt vid tryckluftsnätets utgång.

4. Tryck- och
luftförbrukningsmätning (ADA)
Vid mätningen av trycket och luft-
förbrukningen analyseras driften av 
kompressoranläggningen och tryck-
luftssystemet under minst 10 dagar 
med hjälp av modern dataloggteknik. 
Dataloggen registrerar alla relevanta 
mätvärden och överför dem till en 
dator som upprättar ett detaljerat för-
brukningsdiagram. Här kan tryckfall, 
tryck- och förbrukningsvariationer, 
avlast, last- och stilleståndstider för 
kompressorerna kännas igen samt 
även fördelningen av effekt för varje 

enskild kompressor till motsvarande 
tryckluftsförbrukning. För att göra 
bilden komplett, måste även läckaget 
fastställas under mätningen. Detta görs 
som i kapitel 10, (sida 22 f) och kräver 
bland annat avstängning av bestämda 
nätområdet under ett veckoslut.

Bild 3 Tryckfall i en anläggning

Bild 4 "Energitjuv": en lokalt placerad  
tryckregulator med vattenavskiljare

Bild 5 Vatten i systemet? (test)

Vatten i systemet?

Test genom att öppna 
kulventilen

Kommer det vatten när 
den öppnats?

Grundförutsättningen för analysen 
och en anslutande framgångsrik opti-
meringär ett gott, tillitsfullt samarbete 
mellan användaren och tryckluftsspe-
cialist. För användaren innebär detta 
att ställa all nödvändig information till 
förfogande.

1. Information från användare
a) Planritning
För en allmän orientering måste använ-
daren ställa en planritning över företaget 
(bild 1) till förfogande. Den ska innehålla 
kompressoranläggningens huvud-
tryckledning, anslutningsledningar 
och anslutningspunkter. Dessutom 
krävs information om rörledningsdi-
mensionering och -material samt över 
huvudtryckluftsförbrukningens ställen 
och tappning av luft med särskilt tryck 
och kvalitet.

b) Användningsområden 
för tryckluften
Eftersom tryckluft är ett allsidigt medium, 
krävs även ytterligare information om 
användningssätten. Information om 

övervakningsteknik måste finnas med, 
eftersom anläggningens ekonomi inte 
bara påverkas av de enstaka kompres-
sorernas egenskaper, utan i hög grad 
också av deras samspel.

2. Samtal mellan kunden
och tryckluftsspecialisten
När all nämnd information finns till 
hands, ska tryckluftsspecialisten i ett 
första samtal sättas in i de samlade 
dokumenten. Gå därefter igenom vilka 
problem som det finns med tryckluftsför-

tryckluften t.ex. används som styrluft, 
vid ytbehandling, för roterande verktyg, 
rengöring, som processluft, o.s.v. krävs 
också.

c) Befintliga kompressorer
Förutom kompressorernas typ och 
modell måste även tekniska data som 
arbetstryck, fri avgiven luftmängd, 
effektbehov, typ av kylning och eventu-
ellt frånluftsanvändning meddelas.

d) Efterbehandling
Vid tryckluftsproduktion är det viktigt om 
den produceras centralt och/eller cen-
tralt och vilka kvalitetsklasser 
som krävs. Naturligtvis 
måste även komponenternas 
tekniska data meddelas. 
Ett flödesdiagram ger nöd-
vändig översikt (bild 2).

e) Anläggningsstyrning 
och -övervakning
En beskrivning av 
anläggningens styr- och 

Bild 2 Handritat P+I-diagram över en  
tryckluftsanläggning

Bilagor Efterbehandling

R + I-diagram (skiss) Anläggning 2

Bild 1 Planritning av  
tryckluftsledningen i en  
anläggning

Planritning med enstaka nätsträngar

Kompressorrum

Kompressorrum

Tryckluft: Röd = 3" ledning 
Blå = 2" ledning 
Grön = ledning i golvet 
Brun = ¾ ledning

Endast ett fåtal kompressoran-
läggningar och tryckluftssystem 
har idag en optimal kostnads-
struktur. I andra fall är det nästan 
tvingande nödvändigt med en 
systemoptimering. Grunden är 
en detaljerad behovsanalys av 

tryckluft som ADA vars grunddrag 
vi	 redan	presenterat	 i	kapitel	11	
"Korrekt planering av kompres-
soranläggningar	 (1)",	 sida	 24	 f.	
Här beskriver vi hur de aktuella 
förhållandena i en anläggning 
steg för steg kan undersökas.

13. Korrekt planeringav en  
kompressoranläggning (3) 
Nulägesbedömning och tryckluftsbehovsanalys (ADA)
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3. Olika typer av ventilation
3.1 Naturlig ventilation (bild 1)
Kylluften sugs in av kompressorn och 
värms upp, stiger uppåt och leds slut-
ligen ut ur rummet p.g.a. det rådande 
övertrycket via en upptill placera från-
luftsöppning. Denna typ av ventilation 
kan emellertid enbart rekommenderas 
i undantagsfall och för kompressoref-
fekter under 5,5 kW, eftersom redan 
solstrålningen eller vind som blåser mot 
frånluftsöppningen kan leda till att den 
naturliga ventilationen inte fungerar. 

3.2 Forcerad ventilation
Denna ofta använda metod använder en 
riktad kylluftström. För att undvika tem-
peraturer under +3 °C under de kalla 
årstiderna, bör det även finnas en ter-
mostatreglering. För låga temperaturer 
påverkar funktionen för kompressorer, 
kondensatdränering och -behandling. 
Styrningen via termostat är nödvändig 
eftersom  kompressorrummet står under 
undertryck vid forcerad ventilation som 
förhindrar att uppvärmd luft strömmar 
tillbaka in i rummet. Det finns två möjlig-
heter för forcerad ventilation:

3.2.1 Ventilation med 
extern fläkt 
En extern fläkt med termostatstyrning 
i kompressorrummets frånluftsöppning 
suger ut uppvärmd luft (bild 2) . Vid 
den här ventilationstypen är det viktigt 
att insugningsöppningen (på bilden 
nertill till höger) inte är för litet: Detta 
skulle leda till ett för stort undertryck i 
kombination med högt buller p.g.a. den 
höga luftflödeshastigheten. Dessutom 
skulle kylningen skada anläggningen. 
Ventilationen måste utformas så att 
temperaturhöjningen inte överstiga 7  K 
p.g.a. spillvärmen från kompressorn. 
Detta kan leda till värmekortslutning 
och att kompressorerna slutar fungera. 
Tänk även på följande: externa ventila-
torer orsakar ökade energikostnader.

3.2.2 Ventilation med 
frånluftkanal (bild 3)
Idag är det med ljuddämpade skruv-
kompressorer att få en nästa ideal 
ventilation med hjälp av en frånlufts-
kanal: Kompressorn suger in tilluften via 
en öppning och blåser ut den uppvärmda 

frånluften i kanalen som leder rakt ut ur 
kompressorrummet. Den avgörande 
fördelen med den här metoden är 
att kylluftströmmen kan värmas upp 
mer, ända upp till ca. 20 K. Detta gör att 
behovet av kylluft inte är lika stort. Nor-
malt sett räcker de normala fläktarna 
i kompressorerna för transporten av 
frånluften. Detta betyder, i motsats till 
ventilation med en extern fläkt, att det 
inte uppstår något extra energibehov. 
Detta gäller endast när fläktarnas rest-
tryck inte överskrids. Dessutom måste 
frånluftskanalen ha en termostatstyrt 
cirkulationsspjäll (bild 4) för att undvika 
nedkylning av här metoden på vintern. 
Om det även finns luftkylda torkar i 
här metoden måste även hänsyn 
tas till följande: kompressor och 
tork får inte kunna påverka varandra 
luftningstekniskt. Vid temperaturer över 
+ 25 °C rekommenderar vi dessutom 
att kylluftsflödet höjs med en termo-
statstyrd extra fläkt.

Bild 1 Kompressorrum med naturlig   
ventilation – för kompressorer under 5,5 kW

h

Bild 4 Ett termostatstyrt cirkulationsspjäll ger 
temperaturutjämning

Tilluft  
uti- 
från

Bild 3 Forcerad ventilation med frånluftskanal – 
för anläggningar över 11 kW

Tilluft  
t.ex. från  
lagerhall

Bild 2 Forcerad ventilation med extern  
fläkt – för kompressorer mellan 5,5 och 11 kW

Den spillvärme som genereras av 
kompressorer är mycket lämplig för 
energibesparingar. Med hjälp av mot-
svarande värmeåtervinningssystem 
kan upp till 94 procent av den använda 
energin återvinnas, användas och 
kostnaderna för tryckluftsproduktionen 
sänkas betydligt (jmf. kapitel 8, "Energi-
besparing med värmeåtervinning", sida 
18 f.). Trots detta måste även trycklufts-
anläggningar med värmeåtervinning har 
ett helt kylsystem, med vars hjälp det 
också går att spara mycket pengar. Så 
kan kostnaderna för luftkylning vara upp 
till 30 procent lägre än vid vattenkylning. 
Luftkylning bör därför användas om det 
är möjligt.

1. Kompressorernas omgivning
1.1 Viktiga parametrar: "rent" och
"svalt"
Den tyska lagen för olycksförebyggande 
åtgärder står det: "Kompressorer ska 
placeras så att de är enkla att nå och 
får tillräcklig kylning." Bestämmelserna 
kring monteringen anger att omgiv-
ningstemperaturen vid luft- och oljekylda 
anläggningar inte får överskrida +40 °C. 
Dessutom innehåller § 15 anvisningen: 
"... i kompressorers insugningsområde 
får inga skadliga ämnen finnas." Dessa 
föreskrifter är inte mer än minimikrav. 
Målet är att minimera riskerna för 

Insugnings- och kylluft får varken vara 
för kall (under +3 °C) eller för varm (över 
+40 °C)*. Detta måste tas hänsyn till vid 
projektering och byggnation. På som-
maren är kan luftuppvärmningen vara 
kraftig p.g.a. solen på syd- och eventu-
ellt även på västsidan av byggnaden. I 
vissa fall blir det även i milda klimatzoner 
upp till +40 eller t.o.m. +45 °C. Därför 
bör öppningarna för insugnings- och 
kylluft inte placeras där de utsätts för 

direkt solljus. Öppning-
arnas 

storlek 
bestäms av kom-

pressorernas effekt och 
ventilationssättet.

2. Ventilering av kompressorrummet
För både luft- och vattenkylda kom-
pressorer är det viktigt med en god 
ventilation av kompressorrummet. I alla 
fall måste strålningsvärmen inom kom-
pressoranläggningen och spillvärmen 
från den elektriska drivmotorn ledas 
bort. Tillsammans motsvarar de ca. 10 
procent av kompressorns driveffekt.

olyckor. En ekonomisk drift av kompres-
sorer med lågt underhåll kräver en del 
annat. 

1.2 Kompressor-
utrymmet - inget förvaringsutrymme
Ett kompressorrum är inte ett förva-
ringsutrymme. Detta betyder att det inte 
får finnas några andra maskiner, damm 

eller andra föroreningar. 
Golvet bör vara av ett material som kan 
våtsvabbas. Under inga omständigheter 
får kylluft – detta gäller även luft som 
ska komprimeras – sugas in från omgiv-
ningar som är belastade med damm-, 
sotpartiklar eller liknande utan föregå-
ende intensiv filtrering. Emellertid måste 
även vid normala driftsförhållanden 
kompressorernas insugnings- och kyl-
luft rengöras med inbyggda filter.

1.3 Rätt omgivningstemperatur
Temperaturförhållandena har även en 
stor påverkan på kompressorernas 
tillförlitlighet och underhållsbehov: 

Kompressoranläggning med  
frånluftkanal – effektivaste typen 
av luftkylning

*) De nämnda temperaturgränserna avser  
mellaneuropeiska klimatförhållanden och en  
kompressoranläggning med standardutrustning 

Kompressorer omvandlar nästan 
100	 procent	 av	 den	 energi	
som tillförs till värme. Redan 
en	 relativt	 liten	 18,5	 kW	 kom-
pressoranläggning ger som 
biprodukt så mycket värmeen-
ergi att man skulle kunna värma 

upp	 ett	 enfamiljshus.	 Effektiv	
kylning är därför en nödvändig 
förutsättning för problemfri drift 
av en kompressoranläggning.

14. Korrekt planering av  
kompressoranläggningar (4) 
Effektiv kylning av kompressoranläggningen: Luftkylning
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b) Ökad produktion
I det här fallet måste inte enbart 
kompressorernas kapacitet,  utan 
även rörledningar och tryckluftsbe-
handling anpassas till de förändrade 
förutsättningarna. När ett företags pro-
duktionskapacitet ska ökas genom 
utbyggnad av en befintlig anläggning, 
rekommenderar vi att bestämma den 
befintliga anläggningens tryckluftsför-
brukning med hjälp av mätteknik (bild 
2), för att få så detaljerad information 
som möjligt och därigenom kunna 
anpassa försörjningen på motsvarande 
sätt.

2.3.2 Produktionssäkerhet
I kompressoranläggningar finns det 
normalt sett en standby-kompressor. I 
tryckluftsbehandlingen är det däremot 
ovanligt med sådana säkerhetsreserver. 
Om luftförbrukningen stiger 
startar visserligen standbykom-
pressorn, men på grund av för låg 
behandlingskapacitet sjunker emellertid 
tryckluftskvaliteten. Därför ska även en 
behandlingsenhet (tork/filter) planeras 
för varje standby-kompressor (bild 3). 

2.3.3 Förändring av luftkvalitet
Om en högre luftkvalitet, bör man skilja 
på om det gäller hela produktionen 
eller endast ett delområde. I det första 
fallet räcker det med en upprustning 
av den centrala tryckluftsproduktionen. 

Även rörledningarna, som tidigare har 
transporterat luft av lägre kvalitet måste 
rengöras eller bytas ut. I det andra fallet 
bör separat produktion användas som 
ger erforderlig tryckluftskvalitet (bild 
4). För att säkra denna måste en flö-
desbegränsning installeras. I annat 
fall kan produktionen pressas bort av 
en för stor tryckluftsmängd,eftersom 
den inte är utformad för max. möjlig 
kompressorkapacitet. 

2.4 Övervakning av läckage
Till och med i de bästa underhållna 
tryckluftsnäten finns det läckor och 
de har dessutom en tendens att tillta. 
Dessutom kan de leda till be-tydande 
energiförluster. Huvudorsaken är sli-
taget på verktyg, slanganslutningar 
och maskinkomponenter.  Det är därför 
viktigt att kontrollera sådana brister och 
åtgärda dem vid behov. Dessutom är 
det bra att med hjälp av moderna styr-
nings- och övervakningssystem, som 
t.ex. "SIGMA AIR MANAGER", regel-
bundet fastställa hela anläggningens 
läckage. Om det visar sig att det finns 
en läcka, måste läckagepunkterna 
hittas och åtgärdas.

3. Kostnadsmanagement 
garanterar lönsamhet
Den data som ges av analysen 
under planeringen är – upp-
daterad – även för den 
senare driften intressant. 
För insamlingen av data 
behöver emellertid inga 
speciella analyser längre. 
System som "SIGMA AIR 

MANAGER" 
tar 

hand om den här uppgiften. På detta 
sätt är en perfekt grund för tryck-
luftskontroller online och effektiv 
kostnadsmanagement för tryckluftsför-
sörjningen (bild 5). 
Ju fler av de användare som introducerar 
transparens i sina tryckluftsystem, som 
letar efter sparpotentialer och som vid 
anskaffning ställer energieffektiviteten 
i förgrunden, desto närmare kommer vi 
möjligheten att spara in 30% av energi-
kostnaderna till förmån för miljön.

Bild 3 För att säkra tryck-
luftskvaliteten bör också 
varje standbykompressor 
utrustas med en behand-
lingsenhet.

Bild 2 Enhet för mätning av tryckluftsförbrukning-
en. Volymströmmen fastställs med differenstryck-
mätning med hjälp av ett mätrör i tryckledningen.

Bild 4 anläggning med tryckluftefterbehandling för två olika tryckluftkvalitéer

Bild 5 Med systematisk kostnadsmanage-
ment har användaren hela tiden kontroll 
över tryckluftskostnaderna.

Sänka energi-
förbrukning och 
kostnader 

Sänka energi-
förbrukning och 
kostnader 

Att eftersträva möjligast höga tryck-
luftseffektivitet lönar sig för användarna 
i tre avseenden: Försörjningssäker-
heten höjs, tryckluftskostnaderna och 
energiförbrukningen sjunker betydligt. 
Effektivitetspotentialen är hög: Enligt 
EU-studien "SAVE II" förbrukade år 
2000 de europeiska tryckluftskompres-
sorerna 80 miljarder kWh; minst 30 
procent skulle kunna sparas in.

1. Vad innebär optimal
lönsamhet?
Ett tryckluftssystems lönsamhet 
avspeglas i dess kostnadsstruktur. Den 
optimala situationen varierar beroende 
på drift och produktion. Avgörande är 
kompressorernas ålder, trycknivån och 
ytterligare kommersiella parametrar. 
Som exempel ska vi titta på ett optimalt 
system med en luftkyld kompressoran-
läggning – 5 år gammalt, elpris 8 cent/
kWh, ränta 6 %, 7 bar arbetstryck, tryck-
luftskvalitet enligt ISO 8573-1: restolja 
klass 1, restdamm klass 1, restvatten 
klass 4 (bild 1). Exemplet visar: även 
under optimala förutsättningar utgör 
energiförbrukningen lejonparten av den 
total kostnaden för tryckluften med ca. 
70 %.

maskiner, som visserligen har ett lågt 
anskaffningspris, men som kräver ett 
högre arbetstryck. Den därigenom 
erforderliga tryckhöjningen och/eller 

utbyggnaden av 
tryckluftssystemet 
kommer snabbt att 
överstiga merkost-
naderna för köpet 
av en maskin som 
enbart behöver ett 
lägre arbetstryck 
på t.ex. 6 bar. Av 
detta skäl bör man 
dra upp riktlinjer 
för inköp av pro-
duktionsmaskiner, 
som inte enbart tar 

hänsyn till spänningsförsörjningen utan 
även tryckluftförsörjningen.

2.3 Nya produktionsberoende krav
2.3.1 Ändringar av
tryckluftsförbrukningen

a) Förändringar i produktionen
Många tillverkningsföretag med skift-
arbete har varierat luftbehov. Ofta 
ignoreras detta när produktionen ställs 
om och det händer att kompressorerna 
under ett skift går extremt underbe-
lastade för att det i nästa skift behövs 
så mycket luft att säkerhetsreserverna 
töms. Tryckluftsförsörjningen måste 
därför alltid anpassas till ändrade 
produktionsstrukturer. 

2. Att bibehålla lönsamheten
Vill man bibehålla lönsamheten i 
anläggningen, måste man tänka på föl-
jande punkter: 

2.1 Behovsorienterat underhåll
Modern integrerad kompressorstyrning 
som "Sigma Control" och manage-
mentsystem för tryckluft som "Sigma 
Air Manager" på en industridator infor-
merar exakt om underhållsintervallen 
för komponenterna i en kompressor-
anläggning. På så sätt är det möjligt att 
utföra underhållsarbeten vid behov och 
förebyggande. Resultat: låga under-
hållskostnader, bättre lönsamhet och 
tillförlitlig tryckluftsförsörjning och däri-
genom högre säkerhet för företagets 
produktion. 

2.2. Matchande tryckluftförbrukare
Risken att spara på fel ställe finns 
inte bara på produktionssidan utan 
även på förbrukarsidan: Till exempel 
genom anskaffning av produktions-

Bild 1 kostnadsstruktur för ett optimerat tryckluftsystem

D
rif

ts
ta

rt
/u

tb
ild

ni
ng

K
on

de
ns

at
be

ha
nd

lin
g 

to
ta

lt

   
   

In
st

al
la

tio
ns

ko
st

na
de

r/s
ty

rn
in

g-
 o

ch
 re

gl
er

te
kn

ik

   
In

ve
st

er
in

gs
ko

st
na

de
r b

eh
an

dl
in

g

   
   

   
  I

nv
es

te
rin

gs
ko

st
na

de
r k

om
pr

es
so

re
r

U
nd

er
hå

lls
ko

st
na

de
r b

eh
an

dl
in

g

  U
nd

er
hå

lls
ko

st
na

de
r k

om
pr

es
so

re
r

   
  E

ne
rg

ik
os

tn
ad

er
 b

eh
an

dl
in

g

  E
ne

rg
ik

os
tn

ad
er

 k
om

pr
es

so
re

r

Grund: 0,08 euro/kWh 
Ålder: 5 år 
Ränta: 6 %.

Arbetstryck: 7,5 bar  
Luftkylning 
Tryckluftskvalitet Olja 1 
(enligt ISO 8573-1) Damm 1 
 Vatten 4

På	sidorna	20	 till	 31	finns	 infor-
mation om vad som bör beaktas 
vid installation av nya och ombyg-
gnad	 av	 befintliga	 tryckluftsnät	
och	hur	planeringen	av	en	effektiv	
kompressorstation bör se ut. Om 
planering och utförande görs 
energi-	 och	 kostnadseffektivt	 är	

hälften dock redan betalt. För 
den som vill säkra lönsamheten 
i tryckluftsproduktionen på sikt 
måste även se till att trycklufts-
systemet	drivs	effektivt.

15. Korrekt drift av  
kompressorsystem
Behålla tillförlitlighet och kostnadsoptimering i längden
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Skruvkompressorer med SIGMA PROFIL Secotec-Kyltorkar med Energisparsystem

 Energisparande kompressorstyrning med internetteknik  Tryckluftbehandling (filter, kondensatbehandling,  
adsorbtionstorkar, aktivtkoladsorbtion)
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KAESER KOMPRESSORER är en av världens största kompressortillverkare och finns över hela världen. Dotterbolag och återför-
säljare i över 90 länder ser till att tryckluftsanvändare alltid har tillgång till moderna, tillförlitliga och ekonomiska tryckluftsanlägg-
ningar. 

Erfarna expertrådgivare och ingenjörer erbjuder omfattande rådgivning och utvecklar individuella, energieffektiva lösningar för alla 
användningsområden inom tryckluft. Den internationella KAESER-gruppens globala datanätverk gör hela vårt know-how tillgäng-
ligt för alla kunder på hela jordklotet. 

Dessutom säkerställer det högkvalificerade globala servicenätet att alla KAESER-produkterna har högsta möjliga tillgänglighet.

KAESER – finns över hela världen

KAESER Kompressorer AB  
Box 7329  –  187 14 Täby  –  Telefon: 08-544 443 30  –  Fax: 08-630 10 65
www.kaeser.com  –  E-Mail: info.sweden@kaeser.com
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