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Sammanfattning 

Det ligger ett väldigt stort fokus på miljöpåverkan och minskning av energikostnader idag. På 

Trollhättan Energi AB pågår för tillfället en energikartläggning där tryckluftssystem och 

ventilationssystem ingår. Tryckluftssystem kan orsaka väldigt stora energiförluster om det inte 

är behovsanpassat och rätt dimensionerat. Läckaget som förekommer i nästan alla system kan 

orsaka stora energiförluster och de kan uppgå till 20-50 procent. Före ett planerat byte av en 

gammal kompressor på Arvidstorps avloppsreningsverk gjordes en dataloggad mätning av 

tryckluftsbehov. Mätningen genomfördes under 24 dagar och mätresultat framställdes i ett 

diagram. Vid ett byte av den gamla kompressorn mot en nyare som är mer effektiv blir 

besparingen cirka 16 000 kWh/år. 

 

Efter den dataloggade mätningen konstaterades det att en bättre reglering av pumpar och 

ventiler skulle ge en mindre belastning på kompressorn och därmed en större besparing. 

 

Ventilationssystem är väldigt viktiga för luftkvalitén som påverkar människors komfort, 

prestationsförmåga och hälsa. Avloppsreningsverket är placerat i ett bergrum och 

frånluftsfläktar bidrar till att luftfuktighet, halter på mikroorganismer och lukt hålls inom 

normala nivåerna. 

 

Frånluftsfläktarna är varvtalsreglerade och drivs med elmotorer som är direktkopplade till 

fläkthjulet. Mätningar på ventilationsflödet och tryckluftsförlusterna i hela systemet som 

gjordes innan användes för beräkningar av energibesparingar. Elförbrukningen och drifttiden 

lästes av i displayen till frekvensomriktaren som styr motorerna. 

 

Besparingen efter en installation av nya elmotorer som är av klassen IE3 blir 10 700 kWh 

under ett år och 15 000 kWh/år vid installation av motorer av klassen IE4. 

 

 

 

Summary 
 

Today there is a big focus on the worlds' enviromental effects and the reduction of energy 

costs. At Trollhättan Energi AB there is an ongoing energy audit where compressed air 

systems and ventilation systems are included in the analysis. 

 

Compressed air systems can cause a lot of energy losses if they're not corretly adapted to 

needs and corretly designed. Leakage occurs in almost every system and it can cause great 

energy losses which can reach to almost 20 to 50 per cent. Before any planned replacement of 

a compressor at Arvidstorps sewage cleaning a computer log was made from a measurement 

of compressed air needs. The measurement was made during 24 days and the results of the 

measurement were compiled in a graph. If an old compressor is replaced by a new, more 

efficient one approximately 16 000 kWh will be saved per year. From the computer log it was 

established that if the pumps and valves were regulated in a better way it would lead to a 

smaller compressor load and this would finally lead to a bigger saving. 

 

Ventilation systems are very significant for the air quality that affects humans' comfort, 

performance and health. The waste water treatment plants are placed in a rockshelter and 

exhaust fans contribute to normal levels of humidity, microorganisms and smell. 



 

The exhaust fans are speed-controlled and they are powered by electric motors which are 

directly linked to the impeller. Measurements of the ventilation flow and compressed air 

losses in the whole system was used in the calculation of energy savings. The power 

consumption and the uptime were obtained from the display of the variable speed drive which 

controls the motors. 

 

The saving with an installation of new electrical motors which are of the class IE3 is going to 

be 10 700 kWh per year. But if the motors are of the class IE4 the savings are going to be 

15 000 kWh per year.  
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1. Inledning 

Reningsprocessen använder mycket energi för att driva bland annat pumpar, ventiler, 

kompressorer och fläktar. Energieffektivisering är högt prioriterad på avloppsreningsverket 

Arvidstorp och det pågår energikartläggning där ventilations- och tryckluftssystem ingår. Det 

finns planer för en renovering av det kompletta ventilationssystemet med installation av 

luftbehandlingsaggregat. Med det nya ventilationssystemet ska det finnas möjlighet att 

återvinna värme, vilket kommer att medföra stora energibesparingar. Optimering av 

nuvarande frånluftsfläktar kommer att genomföras med hjälp av data från tidigare 

genomförda beräkningar. En konsultfirma har anlitats för att beräkna ventilationsflödet och 

tryckfallet i ventilationssystemet.(Bilaga 1).  Dessutom ska möjlighet till byte av nuvarande 

elmotorer mot motorer med bättre verkningsgrad undersökas. 

De flesta pumpar, ventiler och öppningsbara luckor drivs med hjälp av tryckluft. 

Kompressorer är stora energiförbrukare och därför är optimering av tryckluftssystem en viktig 

del av energibesparingsåtgärderna. Tryckluftsbehov analyserades av Kaeser-kompressorer 

med hjälp av dataloggad mätning under 24 dagar. Den gamla kompressorn på 23 år ska 

ersättas med en energieffektivare kompressor. Möjlighet till installation av nytt styrsystem för 

kompressorerna ska undersökas. Styrsystemet kombinerar två eller fler kompressorer och styr 

användningen till den kompressor som är energieffektivast i just det speciella ögonblicket.   

1.1 Avgränsningar 

Detta examensarbete begränsas till optimering av frånluftsfläktar och därför ska inte 

tilluftsfläktar undersökas.  

Optimering av tryckluftssystemet begränsas till tryckluft som används för drivning av stora 

pumpar och ventiler vid returslamhantering. Tryckluft för detta ändamål produceras för 

närvarande av en gammal kompressor vars byte mot en effektivare kompressor undersöks. 

2. Processbeskrivning för avloppsreningsverket 

Allt avloppsvattnen från dem av Trollhättans invånare som är anslutna till det kommunala 

vatten och avloppsnätet behandlas på Arvidstorps avloppsreningsverk. I Trollhättans kommun 

bor cirka 58 000 invånare och av dem bor 5000 på landet och är därför inte anslutna till 

kommunalt VA, men de belastar ändå verket med slam från enskilda slamavskiljare och 

slutna tankar. (Trollhättan Energi 2015). 

Avloppsreningsverket är till största delen beläget i ett bergrum vars inkommande kanaler är 

cirka 40 meter under marknivå. (Fig.1) (Trollhättan Energi AB 2015) 
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Figur 1 Bergsanläggning på Arvidstorps avloppsreningsverk Återgiven med tillstånd av Franz Wallebäck 

Trollhättan Energi AB. (Trollhättans Energi AB 2015)  

Några byggnader som tillhör avloppsreningsverket som personalbyggnad, substratlager och 

rötkammare är placerade ovan mark.  

Avloppsvatten renas mekaniskt, biologiskt och kemiskt i separata reningssteg. I slutet av 

reningsprocessen finns sex skivfilter med en total filterarea på 820 m2. (Fig. 2) (Trollhättan 

Energi AB 2015).  

 

 

Figur 2 Processchema över Arvidstorps avloppsreningsverk. Återgiven med tillstånd av Franz Wallebäck 

Trollhättan Energi AB. (Trollhättans Energi AB 2015) 

På avloppsreningsverket finns två stycken seriekopplade rötkammare med volymerna 3 000 

respektive 1 200 m3. Slammet som tillförs till rötkamrarna innehåller organiskt material som 

bakterier bearbetar och på så sätt bildar energirik biogas. Slammet som tillförs rötkamrarna 

kommer huvudsakligen ur reningsprocessen i form av ett blandat primär-, bio-, och kemiskt 

slam. Till rötkamrarna tillförs också restprodukter från livsmedelsindustrin och 

etanoltillverkningen. Bildad biogas uppgraderas sedan till fordonsbränsle. (Trollhättans 

Energi AB 2015). 
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3. Ventilationssystem 

Människor vistas inomhus cirka 90 % av sin tid och därför är det viktigt med bra 

luftkvaliteten i en byggnad. Luftkvaliteten påverkar människors komfort, prestationsförmåga 

och hälsa. Faktorer som påverkar luftkvaliteten är koldioxidhalt, lukt, luftfuktighet, radonhalt, 

damm och mikroorganismer som bakterier och virus.( Warfvinge & Dahlblom 2010). 

3.1 Ventilationsflöde och mikroorganismer 

Förhöjda halter av mikroorganismer som bakterier och virus i luften förekommer på sjukhus 

och i vissa industrier såsom livsmedelsindustri. Höga halter av mikroorganismer förekommer 

också i luften vid avloppsreningsverk. (Thorn m. fl. 2005). 

Avloppsvatten innehåller stora mängder mikroorganismer, såsom bakterier och virus. Den 

vanligaste förekommande bakterietypen är gramnegativa bakterier som förekommer i naturen 

och i tarmen hos djur och människa. Gramnegativa bakterier har endotoxiner som sitter i det 

yttre membranet som orsakar inflammationer i kroppen. (Thorn m. fl. 2005). 

Spridning av bakterier och virus i luften beror till största delen på bildandet av aerosoler. 

Aerosoler är små vätskepartiklar eller fasta partiklar som bildats av damm och som innehåller 

både farliga mikroorganismer och endotoxin. Vätskepartiklar bildas vid bland annat spolning 

av bassänger, luftning av sandfång, luftningsbassänger och pumpstationer. Dammpartiklar 

förekommer i högre halt vid slamtorkning, kompostering och på platser där spillt slam och 

avloppsvatten har torkat in. Aerosoler är väldigt små partiklar och vid inandning hamnar de i 

den djupaste delen av lungorna. Personer som hanterar avloppsvatten har ofta symptom, 

såsom trötthet, lös avföring, hosta med slem och andfåddhet. Exponeringen för aerosoler är 

mycket högre i anläggningar som är placerade inomhus än anläggningar som är placerade 

utomhus. (Thorn m. fl. 2005). 

Halten av aerosoler i inandningsluften är beroende på kvaliteten på ventilationen, eftersom 

koncentrationen av föroreningar av luften minskar med ökande ventilationsflöde (Warfvinge 

& Dahlblom 2010). 

3.2 Ventilationsflöde och lukt 

När man befinner sig i en omgivning med dålig luft minskar andningsfrekvensen, vilket leder 

till att blodets syresättning försämras. Ämnesomsättningen minskar på grund av försämrad 

syresättning, vilket påverkar människors allmäntillstånd. (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

Dålig lukt frambringar oro hos människor då de är osäkra på vad det kan vara som luktar och 

vilka effekter det kan ha. (SP 2013). I allmänhet uppfattas lukt mindre obehagligt för 

personer, som har vistats i lokaler längre tid än för personer som träder in i lokalen. 

Luktintensiteten ökar med ökande halter av koldioxid. (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

Problem med lukt i luften kan minskas genom att förebygga uppkomst av lukt eller att åtgärda 

luktproblem med olika filter. Luktspridning kan bromsas genom att man inkapslar källan till 

luktuppkomst som bassänger, pumpgropar, brunnar och slamsilon för rötat slam. 
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Reducering av lukt i luften kan göras med hjälp av skrubber, filter med aktivt kol, biofilter, 

förbränning och UV-fotooxidation.(SP 2013). För luktavskiljning vid avloppsreningsverk 

används olika tekniker samtidigt och på så sätt kan reningsgraden vara högre än 99 %. (SP 

2013). 

3.3 Ventilationsflöde och fukt 

Det finns i huvudsak cirka 21 % syre och cirka 79 % kväve i den torra luften. Fuktig luft 

innehåller även vattenånga. Även mindre mängder av andra ämnen förekommer i luften 

såsom neon, argon och koldioxid.(Alvarez 2011). 

Luften har förmågan att avge och uppta fukt. Luften som befinner sig i ett tillstånd när 

vattenånga börjar kondensera kallas för mättad luft och temperaturen daggpunktstemperatur. 

Mängden av vattenånga som kan bäras av luft innan den börjar kondensera är beroende av 

temperaturen och lufttrycket. Kondenseringstemperaturen för vattenånga i luften är en 

funktion av vattenångans partialtryck och luftens relativa ångtryck definieras som 

φ =
pH2O

p′′
H2O

      (1) 

pH2O = vattenångans partialtryck i den fuktiga luften 

p′′
H2O

= vattenångas mättnadstryck vid rådande temperatur 

Luftens relativa ångtryck 𝜑 kallas även relativa fuktighet och när 𝜑 = 1 då är luften mättad på 

fuktighet. (Alvarez 2011)  

För förenklingar av praktiska beräkningar med fuktig luft används Mollierdiagrammet som 

gäller för luft av atmosfärstryck 101,3 kPa. (Figur 3). Diagrammet används för att beräkna 

tillståndsförändringar och för att utläsa egenskaper hos luft. (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

Om temperaturen fortsätter sjunka när relativa fuktighet är 100 % kommer en del av 

vattenånga att fällas ut i vätskeform som dimma eller dagg.  

När luften med relativa fuktighet på 100 % och temperatur på 20˚C värms upp ökar luftens 

temperatur till exempel till 50˚C och relativa fuktigheten sjunker till cirka 20 %. (Fig. 

3)(Wikipedia). Den mängd vatten som är absorberad i luften i form av vattenånga är cirka 15 

gram/kg torr luft och den mängden förblir konstant. Den femtio gradiga luften kan absorbera 

cirka 88 gram vattenånga per kilogram torr luft innan den befinner sig i mättat tillstånd, 

förutsatt att trycket är konstant.(Alvarez 2011). 
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 Figur 3 Mollier-diagram för fuktig luft (Wikipedia, 2012a) 

Luftfuktigheten i en bostad eller lokaler styrs av den fuktighet som råder utomhus, eftersom 

ventilationsluften oftast tillförs utifrån. Inomhus kan ett tillskott av fukt uppkomma från vissa 

processer i industrin eller från människor. Den optimala relativa fuktigheten inomhus bör 

ligga mellan 40 % och 60 %, eftersom påverkan av bland annat bakterier, virus, kvalster och 

svamp är minst då.( Warfvinge & Dahlblom 2010). 

Ventilationens viktigaste uppgift är att skapa ett inneklimat som är behagligt för människor 

som vistas i verksamhetslokaler eller bostäder. Inneklimatet regleras genom lagar och 

nivåerna styrs i detalj av Boverket, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen (Warfvinge & 

Dahlblom 2010). Ventilationens funktioner är att: 

 Bortföra förorenad luft och tillföra frisk luft 

 Bidra till att föroreningar och lukt inte sprids i byggnaden 

 Frambringa ett undertryck inne i byggnaden 

 Vid behov kyla eller värma luft inomhus 

Alla byggnader behöver ett fungerande ventilationssystem, som används för att uppehålla bra 

kvalitet på luften och för att klara kraven som ställs på inneklimat.( Warfvinge & Dahlblom 

2010). De vanligaste typerna av ventilation i Sverige är: 

 Självdragsventilation, typ S 

 Frånluftsventilation, typ F 

 Från- och tilluftssystem, typ FT 

 Till- och frånluftsventilation med återvinning, typ FTX 

Från- och tilluftsventilationssystem är uppbyggda av två kanalsystem där det ena används för 

att tillföra frisk luft och det andra används för att bortföra inomhusluft. Luftflödet genom de 

två kanalsystemen styrs med fläktar vilket ger en möjlighet till att styra mängden frisk- och 

bortförd luft. (Svensk ventilation u å).   
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Frånluftsventilationssystem är konstruerade så att en frånluftsfläkt skapar undertryck i 

utrymmen och lufttillförseln sker via uteluftsventiler. Luft från lokalen transporteras via 

kanaler och skorstenen ut. Inomhusluften som innehåller föroreningar späds ut med uteluft 

och utspädningsgraden beror på placeringen av evakueringsställen.(Olander 1982). 

Evakueringsställen kan placeras vid källan till föroreningar, vilket kallas för koncentrerad 

evakuering eller punktutsugning. När det finns många källor till föroreningar i lokalen 

placeras evakueringsställen på långt avstånd från källorna, vilket möjliggör att föroreningar 

späds ut med uteluften. Denna metod kallas för utspäd evakuering. 

Fördelen med koncentrerad evakueringen är att det behövs lägre flöde än vid utspädd 

evakuering för att hålla nivån på föroreningar nere. (Olander 1982). 

3.4 Ventilationssystem på Arvidstorps avloppsreningsverk  

Efter två genomförda platsbesök på avloppsreningsverket Arvidstorp konstaterades att 

ventilationssystemet är uppbyggt på liknande sätt som ett FT system. Det finns två 

frånluftsfläktar, två tilluftsfläktar, två kanalsystem - en för tilluft och en för frånluft, filter och 

luftvärmare. Luftvärmare används för att värma upp uteluft vid låga utetemperaturer. Den är 

vattenburen och är uppbyggd av lameller och rör som varmt vatten strömmar igenom. 

Lamellerna, som är av aluminium är fästade vinkelrätt på rören. Värme från vattnet överförs 

till lamellerna, som i sin tur överför värme till uteluften när den passerar mellan lamellerna. 

Innan luften passerar genom luftvärmarna filtreras den för att minska risken för igensättning 

av lamellspalterna, som är väldigt smala. Det varma vattnet kommer från fjärrvärme som är 

indraget till bergrummet. 

4. Huvudprinciper för lufttillförsel 

Placeringen av tilluftsdon är väldigt viktig för att kriterierna för dragfri vistelsezon och god 

luftutbyteseffektivitet uppfylls. (Warfvinge & Dahlblom 2010). För att minska risken för 

oventilerade zoner bör vid systemets utformning tas hänsyn till tilluftdonens antal, storlek och 

placering. Tilluftens inblåsningshastighet och temperatur påverkar också 

luftutbyteseffektivitet. Huvudprinciperna för lufttillförseln är omblandande strömning och 

undanträngande strömning. 

4.1 Omblandande ventilation 

Vid omblandande ventilation tillförs luften med ganska hög hastighet genom tilluftsdon, som 

är placerade utanför vistelsezonen för att drag ska undvikas. (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

Tilluften blandas väl med inomhusluften på grund av luftrörelsen, vilket skapar små 

temperaturvariationer i vistelsezonen. (Figur 4). Koncentrationen av föroreningar blir jämn i 

hela vistelsezonen och därför är omblandande ventilation olämplig vid kraftiga förorenare i ett 

utrymme.  

Temperatur och inblåsningshastighet har stor påverkan på omblandningen och drag i 

vistelsezonen. När temperatur och hastighet på inblåsningsluften är låg sjunker tilluften 

hastigt och risken för drag ökar. Vid högre temperatur och hastighet på tilluften ökar risken att 

tilluften inte blandas med inneluften i tillräcklig hög grad.  Tilluftsdon kan vara utformade 

med dysor, spalter, galler och koner och kan monteras i kanaler, tak eller vägg. Tilluftsdon 
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kan placeras i en anslutningslåda med ett spjäll för injustering av ventilationsflödet. Vid stora 

ventilationsflöden används anslutningslådan för att jämna ut lufthastigheten på tilluften. 

 

Figur 4 Omblandande luftföring. Återgiven med tillstånd av O. Skoglund Fläkt Woods AB.(Fläkt Woods AB u. 

å. b) 

Tilluftsstrålen som strömmar in i rummet drar med sig rumsluft som befinner sig runt strålen. 

(Warfvinge & Dahlblom 2010). När tilluftsdon är placerade nära taket drar inte luftstrålen 

med sig rumsluft från ovansidan och istället sugs luftstrålen in mot taket. Detta fenomen 

kallas för Coandaeffekten (Fig. 5) och det resulterar i att hastigheten i luftstrålen sjunker 

långsammare än hastigheten från luftstrålen som strömmar från tilluftsdon placerade längre 

bort ifrån taket. Detta utnyttjas när man vill att tilluftstrålen ska nå längre ut i rummet. 

 

Figur 5 Coandaeffekten innebär att luftstrålen dras mot en närliggande yta. (Wikipedia 2012b)  

4.2 Deplacerande ventilation 

Deplacerande ventilation innebär att rumsluft trängs undan av tilluften som strömmar in 

genom tilluftsdon som placeras i golvnivån. (Warfvinge & Dahlblom 2010). Temperaturen på 

tilluften är lägre än rumstemperaturen och tilluftshastigheten är väldigt låg, vilket gör att 

tilluften flyter längs golvet. När luften kommer i kontakt med varma föremål stiger den och 

drar med sig föroreningar som finns i rumsluften. (Fig. 6). Tilluftsdonen har en ganska stor 

area för att hålla hastigheten på tilluften nere. Risken finns att buller från kanalsystemet sprids 

i rummet på grund av den stora arean på tilluftsdonen. Deplacerade ventilation kan inte 

användas för att värma upp inomhusluft, eftersom varm luft inte kan flyta längs golvet i ett 

rum med lägre rumsluftstemperatur än tilluftens temperatur. I rummet med deplacerande 
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ventilation bildas en övre zon och en undre zon. Luften i den övre zonen är varmare och mer 

förorenad än luften i den undre zonen och gränsen mellan zonerna beror på rummets geometri 

och koncentration av föroreningar i luften. 

 

Figur 6 Luftströmning vid deplacerande ventilation .Återgiven med tillstånd av Ola Skoglund Fläkt Woods AB. 
(Fläkt Woods AB u. å. b) 

4.3 Ventilationseffektivitet 

För att kontrollera hur effektivt ett ventilationssystem är används begrepp 

luftutbyteseffektivitet och ventilationseffektivitet. Ventilationseffektivitet, εv, är ett mått på 

hur effektivt föroreningar transporteras bort från vistelsezonen. (Warfvinge & Dahlblom 

2010). Koncentration av föroreningar mäts i frånluften och som koncentrationsmedelvärde i 

rummet: 

ɛv =
cfrånluft

crumsmedel
         (2) 

cfrånluft  = koncentration i frånluften (ppm) 

crumsmedel= koncentration i rumsluften (ppm) 

Om ventilationseffektiviteten är under ett tyder det på att ventilationen är kortsluten och att 

det är dålig luft i vistelsezonen. Kortsluten ventilation uppstår när tilluften rör sig direkt till 

frånluftsdon, utan att den blandas med inomhusluften. När omblandning av tilluften och 

frånluften är fullständig kommer medelkoncentration i rummet och koncentration i frånluften 

att vara lika stora, dvs εv=1. (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

Luftutbyteseffektiviteten är ett mått på hur snabbt luften i ett rum byts ut i förhållande till det 

teoretiskt möjliga. Tiden för luftutbytet kan fås genom mätning av spårgaskoncentration. För 

mätning används en gas med samma egenskaper som luften. Spårgas släps i rummet där 

mätningen ska genomföras och spårgaskoncentration mäts i frånluftsöppningen under en viss 

tid, t. Spårgaskoncentrationen, c,  beräknas med formeln  (Warfvinge & Dahlblom 2010): 
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c = c0𝑒−nt      (3) 

𝑐0 = uppmätt spårgaskoncentration vid mätningens början (ppm) 

n = luftomsättningen i rummet   (h-1) 

5. Ventilationsfläktar 

Fläktar är maskiner vars uppgift är att transportera gaser. (Alvarez 2011). En fläkt består av 

ett fläkthjul, en motor, som driver fläkthjulet och en diffusor. Fläkthjulet är uppbyggt av 

skovlar som är fastsatta vid ett nav och skovlarna kan vara raka, framåtböjda och bakåtböjda. 

När fläkthjulet med skovlarna roterar tillförs energi till luften vid passage genom hjulet. 

Sambandet mellan tryckenergi, lägesenergi och rörelseenergi kan beskrivas med hjälp av 

Bernoulis ekvation som säger att den energimängd som tillförs kontrollvolymen och den 

energimängd som lämnar kontrollvolymen är densamma. (Alvarez 2011): 

Δm
v1

2

2
+ Δm · g · h1 + p1 · A1 · s1 = Δm

v2
2

2
+ Δm · g · h2 + p2 · A2 · s2 (4) 

v1 = fluidens hastighet   (m/s) 

p1 = fluidens tryck i snitt 1   (Pa) 

A1 = arean av snitt 1   (m2) 

s1 = den sträcka som massan 𝛥𝑚 rör sig under sin passage genom snitt 1. (m) 

h = höjd över en fritt vald nollnivå  (m) 

g = tyngdacceleration    (m/s2) 

ρ = strömmande mediets densitet   (kg/m3) 

Bernoullis ekvation kan skrivas även i tryckform (Alvarez 2011): 

v1
2

2
ρ + ρ · g · h1 + p1 = konstant  (N/m2)  (5) 

p = statiskt tryck (ps)   (Pa)   

v2

2
∙ ρ = dynamiskt tryck (pd)  (Pa) 

ρ·g·h = höjdtryck   (Pa) 

ρ = strömmande mediets densitet   (kg/m3) 

Det statiska trycket är det tryck som fluiden utövar vinkelrätt mot strömningsriktningen. (Fig. 

7). 
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Figur 7 Principer för mätning av statiskt, totalt och dynamiskt tryck. Återgiven med tillstånd av Ola Skoglund 

Fläkt Woods AB.  (Fläkt Woods AB u. å. a) 

Vid fläktens inlopp ökar luftens hastighet, vilket ökar det dynamiska trycket. Det är endast i 

löphjulets skovelkanal som totaltrycket ökar. Energitillförseln sker i form av 

totaltrycksökning som består av dynamiskt och statiskt tryck.  

 Det dynamiska trycket orsakas av luftens hastighet och definieras på följande sätt:

   

𝑃𝑑 =
ρ·v2

2
        (6)

  

ρ = strömmande mediets densitet  (kg/m3) 

v = strömningshastighet  (m/s) 

Efter löphjulet finns en diffusor monterad vars uppgift är att omvandla dynamiskt tryck till 

statiskt tryck. För att minska gasrotationen efter löphjulet kan ledskenor eller motroterande 

hjul installeras. 

De två vanligaste fläkttyperna är radialfläktar och axialfläktar. 

5.1 Radialfläkt 

Radialfläktar är den vanligaste typen för luftbehandlingsaggregat. Luft som kommer in i 

löphjulet axiellt lämnar fläkten genom en spiralkåpa och luftens riktning vid utloppet är 

vinkelrätt mot den inkommande luftens riktning. (Figur 8). 

Radialfläktar förekommer med både framåtböjda och bakåtböjda skovlar. Radialfläkt med 

framåtböjda skovlar används framför allt i mindre luftbehandlingssystem. Fördelen med 

radialfläktar med framåtböjda skovlar är att de genererar högre tryckuppsättning, är mer 

kompakta och billigare att tillverka än fläktar med bakåtböjda skovlar. (Fläkt Woods u.å. a). 

Nackdelen med den framåtböjda fläkten är att den har låg verkningsgrad och maximalt 

begränsade toppvarvtal.  

Radialfläktar med bakåtböjda skovlar har ganska hög verkningsgrad som kan vara mellan 75 

och 85 procent. Den är dessutom mycket tystare än fläktar med bakåtböjda skovlar, men är 

större och lite dyrare. ( Warfvinge & Dahlblom 2010). 
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Figur 8 Radialfläkt. Wikipedia (2016)  

6. Axialfläkt 

Luftflödet i axialfläktar ändrar inte riktning och axialfläktar kan installeras i en vägg, kanal 

eller i ett aggregats hölje.( Warfvinge & Dahlblom 2010). Vanligt är att motorn monteras på 

fläktens axel för direkt drift och axialfläktar, som är utrustade med ledskenor efter utloppet 

har en verkningsgrad som är maximalt 85 procent. Axialfläktar producerar relativt stora 

luftflöden vid låga tryck och på grund av den stora genomlöpsarean används de i fläktförstärkt 

självdragsventilationssystem.( Warfvinge & Dahlblom 2010). 

 

Figur 9 Axialfläkt. Återgiven med tillstånd av O. Skoglund Fläkt Woods AB. (Fläkt Woods AB u. å. c) 
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7. Luftflödesreglering av fläktar 

I ett fläktdiagram redovisar tillverkaren de egenskaper som konstruktören behöver för att välja 

rätt fläkt.(Warfvinge & Dahlblom 2010). De egenskaper som presenteras i ett fläktdiagram är 

bland annat: 

 Totaltrycket, Δpt (Pa) som funktion av luftflöde qv (m
3/s) 

 Fläkthjulets rotationstal (r/min) 

 Linje för verkningsgrad (%) 

 Fläktens ljudalstring, LwA (dB) 

 Effekt, P (kW) till fläkthjulet 

 Motorn uteffekt PM  

 

Vid valet av fläktar utgår man från volymflödesbehov och totalttrycksökning i 

ventilationssystemet. (Figur 10.) Skärningspunkten mellan volymflödet och 

totalttrycksökning i den övre delen av diagrammet ger fläktens optimala varvtal och fläktens 

verkningsgrad. De raka linjerna i övre delen av diagrammet som går snett uppåt betecknar 

fläktens verkningsgrad. Genom att ändra flödet eller tryckfallet i kanalsystemet ändras 

fläktens verkningsgrad samt fläktens optimala varvtal. Med hjälp av det erhållna optimala 

varvtalet för fläkten redovisas i nedre delen av diagrammet fläktens effektbehov på vänstra 

sidan och tillförd effekt till motorn på högra sidan av nedre delen av fläktdiagrammet. 
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Figur 10 Fläktdiagram för axialfläkt. Återgiven med tillstånd av O. Skoglund Fläkt Woods AB. (Fläkt Woods 

AB u. å. a) 

Alla egenskaper i fläktdiagram avser det installationssätt som fläkten har provats för. 

Fläktkurvor beskriver hur olika luftflöden påverkar tryckökningen i fläkten.( Warfvinge & 

Dahlblom 2010). Utseendet på fläktkurvan är varierande beroende på vilken typ av fläkt som 

observeras. Med hjälp av systemkurvan kan luftflödets påverkan på tryckfallet i 

ventilationssystemet presenteras grafiskt. (Figur 11). 

Systemkurvan är uppbyggd så att tryckförluster inkluderar förluster i alla delar av 

ventilationssystemet som filter, luftvärmare, kanaler, don och spjäll. Systemkurvan visar att 

en ökning av luftflöde genom ventilationssystemet leder till ännu större tryckfall. När både 

fläktkurva och systemkurvan ritas i samma luftflöde-totaltryckdiagram kommer de två 

kurvorna att skära varandra i en eller två punkter som kallas arbetspunkt. Arbetspunkten 

beskriver vilket luftflöde och totaltryck som fläkten kommer att åstadkomma i det angivna 

ventilationssystemet.(Warfvinge & Dahlblom 2010). 
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Figur 11 Systemkurva, fläktkurva och arbetspunkt. Återgiven med tillstånd av O. Skoglund Fläkt Woods AB. 

(Fläkt Woods AB u. å. a) 

Det är väldigt ovanligt att systemkurvan skär fläktkurva i två punkter. (Figur 12). Detta 

förekommer endast hos fläktar med framåtböjda skovlar. (Fläkt Woods AB u. å. a) 

 

Figur 12 Fläktkurva som skär systemkurvan två gånger. Återgiven med tillstånd av O. Skoglund Fläkt Woods 

AB. (Fläkt Woods AB u. å. a) 

Reglering av volymflödet genom en fläkt används främst för att spara både värmeenergi och 

fläktenergi. Luftflödet i ventilationssystem med radialfläktar kan regleras med olika metoder 

såsom:  

 spjällreglering 

 varvtalsreglering 

 ledskenereglering 

 by-passreglering 

Spjällreglering är det enklaste och billigaste sättet att reglera luftflödet genom radialfläkt. 

Denna princip av reglering fungerar så att ett spjäll placeras i ventilationskanalen och genom 

att vrida spjällen stryps luftflöde med bibehållet varvtal hos fläkten. (Warfvinge & Dahlblom 

2010). När luftflödet stryps så förändras systemkurvan, eftersom totaltrycket i systemet 

påverkas medan fläktkurva är oförändrad. Arbetspunkten flyttas utmed fläktkurvan. (Figur 

13). 
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Figur 13 Spjällreglering för fläktar med bakåtböjda skovlar. Återgiven med tillstånd av O. Skoglund Fläkt 

Woods AB. (Fläkt Woods AB u. å. a) 

Anledningen till systemkurvans förändring är ökningen av tryckfallet i systemen när flödet 

stryps med spjället. Luftflödet förändras mycket mer hos fläktar med flack fläktkurva än hos 

fläktar med brant fläktkurva. Samma förändring av systemkurvan uppstår vid nedsmutsning 

av bland annat filter, kanaler, luftvärmare och don.  

Ledskenereglering fungerar så att ställbara ledskenor monteras vid inloppet till fläkten och 

genom ändring av vinkeln på ledskenorna påverkas riktningen på inkommande luft. (Alvarez 

2011). Ledskenespjäll är uppbyggda av flera blad som är vridbara och när bladen är parallella 

med luftriktningen påverkar de fläkten väldigt lite. När spjällbladen vrids börjar luften efter 

spjället att rotera. Om spjällbladen får ventilationsluften att rotera åt samma håll som 

fläkthjulet uppstår en medrotation av luften, vilket medför trycksänkning. 

Varvtalsreglering av fläktar är den mest energieffektiva metoden för reglering av volymflödet 

genom fläktar. (Alvarez 2011) Dessutom har metoden med ändring av fläktens varvtal det 

största reglerområdet med bibehållen god ekonomi. Vid ändring av varvtalen flyttas 

arbetspunkten längs systemkurvan, som inte ändras på grund av att inget ändras i själva 

kanalsystemet. 

Det finns tre sätt att varvtalsreglera en fläkt. (Alvarez 2011). Ett av de sätten att få variabel 

utväxling mellan fläktmotorn och fläkten är med hydraulisk växel. Fläktvarvtalet kan då 

regleras inom ett stort arbetsområde och därför används detta driftsätt vid rökgasfläktar. 

Nackdelen med hydrauliska växlar är stora installationskostnader. Dessutom kan 

varvtalsreglering åstadkommas med hjälp av frekvensomriktare och användningen av 

elektronisk kommuterade likströmsmotorer. 

Frekvensomriktare som är elektronisk motorstyrning, används för att reglera motorns varvtal 

genom att omvandla nätets fasta frekvens och spänning till varierande storheter. Med hjälp av 

frekvensomriktaren kan motorns varvtal anpassas till önskade luftflöde och tryckfall. 

(Drivteknik 2016 b).  
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Elektronisk kommutering betyder att motorns varvtal regleras med hjälp av motorns 

magnetfälts växlingar. Permanentmagneter som finns i motorns rotor skapar det magnetiska 

fältet i motorn. Kommutativa motorer kräver reglerenhet som kan vara integrerad i motorn 

eller som en separat enhet. (Fläkt Wood u. å. a) 

Beskrivna reglermetoder sammanställs i diagram nedan som visar metodernas eleffektivitet. 

Av Figur 14 framgår att varvtalsreglering är den mest eleffektiva och spjällreglering den 

minst eleffektiva reglermetoden. (Warfvinge & Dahlblom 2010).  

 

Figur 14 Ändring av eleffektbehov vid olika metoder att reglera ventilationsflöde. Återgiven med tillstånd av O. 

Skoglund Fläkt Woods AB. (Fläkt Woods AB u. å. a) 

Fläkten i figur 14  är dimensionerad för 100 % av luftflödet. Vid en minskning av luftflödet 

till 70 % är fläkteffektsbehovet endast cirka 38 % vid varvtalsregleringen. Fläkteffektsbehovet 

för samma luftflöde är cirka 58 %  vid ledskeneregleringen och cirka 85 % vid 

spjällregleringen. 

8. Fläktmotorer 

Motorer driver fläkthjulet som kan vara monterat direkt på motoraxeln för direktdrivning. När 

fläkthjulet är monterat på motorns roterande ytterdel som ytterrotormotorer eller 

planankarmotorer har, kallas även detta för direktdrift. (Fläkt Woods AB u. å. a). Direktdrift 

är en ganska vanlig metod för att driva axialfläktar och kammarfläktar. Fördelen med 

direktdriften av fläktar är att underhållsbehovet för överföringssystemet försvinner. Dessutom 

elimineras friktionsförluster i överföringen och damm från remmar vid direktdriften av 

fläktar. Direktdriftens nackdel är att fläktvarvtalet begränsas till samma som motorn. 

Direktdriften kan inte användas för dubbelsugande radialfläktar därför att den långa axeln 

som skulle behövas då hamnar i böjkritisk svängning på grund av obalans. (Fläkt Woods AB 

u. å. a). 
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De flesta stora axialfläktarna har reglerbara skovlar, vilket tillåter att arbetspunkten anpassas 

till ett större arbetsområde än direktdrivna axial fläktar utan reglerbara skovlar. (Fläkt Woods 

u å a). 

Varvtalet på radialfläktar som har direktdrift justeras med ändrande varvtal på motorn. Den 

vanligaste metoden för varvtalsändring på motorn är användning av en frekvensomvandlare. 

(Fläkt Woods AB u. å. a) 

I EU infördes 1998 klassning av elmotorer efter motorernas verkningsgrad. 

(Energimyndigheten 2016b). Motorerna sorterades i tre effektivitetsklasser med beteckningar 

eff1, eff2 och eff3 där motorerna i eff1 klassen hade högsta verkningsgrad. Kraven på 

motorernas verkningsgrad och nya namn på klasser infördes under 2008. Nya beteckningar är 

IE1, IE2 och IE3 där motorerna i klassen IE3 har den högsta verkningsgraden. IEC 

(International Electrotechnical Commission) överväger införande av en ny klass IE4, där 

kravet är att motorförluster är cirka 15 % mindre jämfört med motorer i klassen IE3. (Tabell 

1). Enligt den nya klassificeringen gäller det att motorer som ingår i den nya klassen IE1 

uppfyller ungefär samma krav, som gällde för motorer i den gamla beteckningen eff2. 

  

 IE2 IE3  IE4 

 Antal poler Antal poler Antal poler 

Motoreffekt (kW) 2 4 2 4 2 4 

15 90.3 90.6 91.9 92.1 93.3 93.9 

22 91.3 91.6 92.7 93.0 94.0 94.5 

30 92.0 92.3 93.3 93.6 94.5 94.9 

37 92.5 92.7 93.7 93.9 94.8 95.2 
Tabell 1. Minimiverkningsgrad enligt ny standard. Källa: Energimyndigheten (2014b) 

Det är inte så stora skillnader i verkningsgraden mellan olika klasser, men för en motor som 

är i drift nästan hela tiden blir besparingen i elförbrukningen väldigt stor mellan motorer i 

olika klasser. 

9. Ekodesigndirektiv 

Ekodesigndirektivet ställer krav på energirelaterade produkter i som ett led att uppnå målet till 

2020 om: 

 20 % reducerade utsläpp av växthusgaser 

 20 % andel energi av förnyelsebara källor 

 20 % högre energieffektivitet 

Förutom ekodesigndirektivet har energimärkningsdirektiv införts enligt svensk lagstiftning. 

Det är Energimyndigheten som utövar kontrollen genom att kontrollera produkter som finns 

på svenska marknaden. (Energimyndigheten 2016a). Energimärkningskraven är samma för 
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hela EU och ger konsumenterna insyn i produkternas effektivitet och därmed möjlighet till ett 

aktivt val.  

Europeiska kommissionen införde tre viktiga förordningar som berör ventilation. 

(Energimyndigheten 2016a).  

9.1 Förordning nummer 1253/2014    

Förordning nummer 1253/2014 behandlar krav på ekodesign på ventilationsenheter. 

(Energimyndighet 2014a). Några av de viktigaste bestämmelserna är att ventilationssystem 

vars tillförda effekt per luftström är över 30 W, ska ha ett värmeåtervinningssystem. 

Ventilationsenheter ska vara utrustade med varvtalsregulator och lägsta termiska 

verkningsgraden ska vara minst 67 procent. Bestämmelserna är olika för ventilationsenheter 

för bostäder och ventilationsenheter för annan användning. 

Nämnda krav gäller bland annat inte för ventilationsenheter vars tillförda effekt är lägre än 30 

W per luftström.  

9.2 Förordning nummer 327/2011  

Förordning nummer 327/2011 gäller krav på ekodesign på motordrivna fläktar med ineffekt 

mellan 125 W och 500 kW. (Energimyndigheten 2011). Den totala elförbrukningen för 

motordrivna fläktar med en ineffekt mellan 125 W och 500 kW uppgår till 344 TWh per år 

inom hela EU. Vid fortsatt trend på utvecklingen skulle elförbrukningen öka till 566 TWh år 

2020. (Energimyndigheten 2011).  

Fläktar som inte berörs av förordningen är fläktar mellan 125 W och 3 kW, vilka används för 

andra syften som till fläkten som kyler motorn på en motorsåg. Det viktigaste kravet på 

fläktar i förordningen är kraven på verkningsgraden för dem. Minimikraven för 

energieffektivitet för fläktar började införas i två steg. Första steget började gälla från 1 

januari 2013 och andra steget 1 januari 2015. Radiala fläktar med bakåtböjda skovlar hade 

minimikrav på verkningsgrad på 61procent i första steget och 64 procent i andra steg. Väldigt 

viktigt är att metoden för beräkning av fläktens effektivitet är samma för alla tillverkare och 

metoden är definierad i förordningen. (Energimyndigheten 2011). 

9.3 Förordning nummer 640/2009  

Förordningen nummer 640/2009 avser krav på ekodesign för elektriska motorer. 

(Energimyndigheten 2009). Olika system i industrin som bedrivs av elmotorer står för 70 

procent av den totala elförbrukningen i industrin. Motorernas årliga elförbrukning uppgick till 

1 067 TWh år 2005 och utan åtgärder för att effektivisera motorerna skulle elförbrukningen 

öka till 1 252 TWh år 2020.  

Det anses att motorernas effektivitet kan förbättras avsevärt. Dessutom bör användningen av 

motorer med hög verkningsgrad ökas. Krav på ekodesign på motorer infördes i tre etapper 

under 2011, 2015 och sista etappen börjar gälla från och med 1 januari 2017. Efter 1 januari 

2017 ska motorer med en märkeffekt mellan 0,75 kW och 375 kW minst uppfylla 
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effektivitetskraven i klassen IE3 eller effektivitetskraven i klassen IE2 om motorerna är 

försedda med varvtalsreglerare. (Energimyndigheten 2009). 

10. Energieffektivisering av elmotorer och frånluftsfläktar 

Optimering av frånluftsfläktar kan göras genom att byta elmotorer som driver fläktarna eller 

att byta både fläktar och elmotorer. Både fläktar och motorer är av äldre modell och byte mot 

nyare och effektivare maskiner innebär energibesparing. 

10.1 Energieffektivisering av elmotorer 

De befintliga motorer undersöktes under platsbesöket på avloppsreningsverket tillsammans 

med processingenjör Mikael Sundwall och det konstaterades att motorerna är av märket 

Lönne som sedan den första januari 2015 har bytt namn till Brammer. (Brammer AB u å). 

Enligt figur 15 har motorerna en märkeffekt på 30 kW. Motorerna är varvtalsstyrda med 

frekvensomriktare av märket Danfoss.  

 

Figur 15 Märkplåt till fläktmotorn. Foto: Irfan Kovacevic. Återgiven med tillstånd av Franz Wallebäck 

Trollhättan Energi AB.  

På frekvensomriktarens display har följande data avlästs: 

Den totala energiförbrukningen:   2470 MWh 

Den totala drifttiden:   128 287 timmar 

Den inställda effekten på motorerna:   78 %. 
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Med hjälp av de avlästa värdena för energianvändningen och drifttiden har medeleffekten 

beräknats till 19,3 kW. 

Motorns märkeffekt som är 30 kW på befintliga motorer är den effekt som motor kan avge på 

motoraxeln.(Axplock u å). Den använda elektriska effekten är högre och är beroende av 

motorns verkningsgrad.  

Den tillförda effekten till fläktmotorer som är installerade i ventilationssystem på 

avloppsreningsverket har beräknats med hjälp av märkeffekten och den inställda effekten med 

frekvensomriktaren till 23,4 kW. För beräkning av effekten som tillförs fläkthjulet från 

elmotorer behövs  motorns verkningsgrad. 

Enligt Lindahl1 på Brammer AB har de installerade motorerna en verkningsgrad på 91,5 %. 

Information om motorers verkningsgrad hittades i en gammal motorkatalog från 1995.   

Med erhållen information om verkningsgraden blir den tillförda effekten till fläkthjulet: 

23,4 kW ∙ 0,915 = 21,4 kW 

Elmotorer som varvtalsregleras överdimensioneras oftast för att klara eventuella 

utbyggnadsbehov i framtiden.(Drivteknik 2016 a). Dessutom är det vanligt att motorer 

överdimensioneras på grund av motorernas livslängd. Vid överdimensionering jobbar motorer 

med lägre varvtal än det maximala varvtalet vilket förlänger motorernas livslängd. 

Som ersättningsmotorer för de befintliga motorerna har motorer från Busck & Co AB med 

följande egenskaper valts (Busck u. å. a)  : 

 Märkeffekt, P  30 kW 

 Benämning  SWE200L-4  

 Klass  IE3 

 Verkningsgrad, η  93,9 % 

 Pris   36 700 kronor (Busck u. å. b) 

 Installationskostnad 8 000 kronor 

Motorer som uppfyller den nya IE4 klassen har följande egenskaper: 

 Märkeffekt, P  30 kW 

 Benämning  SSWE200L-4  

 Klass   IE4 

 Verkningsgrad, η  94,9  % 

 Pris   54 600 kronor (Busck u. å. b) 

 Installationskostnad 8 000 kronor 

Energianvändningen för den befintliga motorn under ett år: 

                                                
1 Peter, Lindahl; försäljare vid Brammer AB, Västra Frölunda. 2016. E-mail 15 jul. 
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23,4 kW ∙ 8760
h

år
= 205 000 kwh/år 

Energianvändningen med den nya motorn med en verkningsgrad på 93,9 %: 

21,4 kW

0,939
∙ 8760

h

år
= 200 000 kWh år⁄  

Energibesparingen för byte av elmotorer under ett år blir 5 000 kWh per motor. Energipriset 

för 1 kWh med alla skatter och moms antas vara 1 kr/kWh. Återbetalningstiden för 

investeringen räknat med pay-off metoden blir då: 

(36 700 + 8 000)

5342
= 8,4 å𝑟 

Energianvändningen under ett år vid byte av nya motorer som uppfyller den nya IE4 klassen 

där verkningsgrad ligger på 94,9 % blir:  

21,4 kW

0,949
= 22,5 kW ∙ 8760 h/år = 198 000 kWh/år 

Den årliga energibesparingen med motorer som uppfyller kraven för IE4-klassen blir 7446 

kWh. Återbetalningstiden för investeringen räknat med pay-off metoden blir då: 

(54 625 + 8 000)

7446
= 8,4 år 

Återbetalningstiden för båda två investeringarna är cirka 8,4 år. Efter 8,4 år så är IE4-

motorerna lönsammare eftersom att de är mer energieffektiva.  

10.2 Energieffektivisering av frånluftsfläktar 

Flödesberäkning av kanalsystem som behövs för att välja rätt fläkt görs så att alla delflödena i 

systemet summeras. Det är enklast att beräkna det nuvarande flödet genom att mäta 

lufthastigheten genom skorstenen som är placerad efter fläktarna med hjälp av formeln 

(Alvarez 2011): 

𝐪𝐯 = 𝐀 ∙ 𝐯      (7) 

A = Tvärrsnittsarean  (m2) 

v = Hastighet  (m/s) 

Det totala flödet som erhålls efter mätning avser flödet som ska flöda genom två fläktar det 

vill säga ett halvt flöde genom vardera fläkten.  

Vid tryckfallsberäkning av ventilationssystemet tas hänsyn till friktionstryckfall för rak kanal, 

tryckfall över böjar, don, T-stycken, dimensionsförändringar och andra komponenter som 

höjer friktionen hänsyn till. Den sträcka mellan donet och fläkten som har den största 

tryckfallet blir den så kallad dimensionerande sträcka. (Warfvinge & Dahlblom 2011).Det är 

tryckfallet i den dimensionerande sträckan som fläkten dimensioneras efter. Det vanligaste 
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sättet att beräkna tryckfallet i ventilationssystemet är med hjälp av diagram. (Figur 16). När 

volymflödet är känt hittas det i diagrammet och tryckfallet och lufthastigheten är beroende av 

storleken på ventilationsrören.  

  

Figur 16 Diagram för dimensionering av cirkulära plåtkanaler . Återgiven med tillstånd av O. Skoglund Fläkt 

Woods AB. Källa: Fläkt Woods AB u. å. a 

Vid ett volymflöde på 9,4 m3/s och kanalens dimension på 800 mm blir tryckfallet 5,5 Pa/m 

och luftens hastighet 17 m/s. Genom att välja större kanaler minskar både tryckfall och 

lufthastighet. Det finns diagram för tryckfallsberäkning för böjar, T-rör, dimensionsändring 

och andra komponenter i ventilationssystemet. (Warfvinge & Dahlblom 2011).  

För att rätt fläkt ska väljas måste volymflöde och totaltryck vara beräknade eller uppmätta. 

Både beräkningar och uppmätningar av flödena och tryckfallet på avloppsreningsverkets 

ventilationssystem genomfördes under september månad år 2015 av konsulter från 

SWECO.(Bilaga 1). Det uppmätta flödet blev 43 000 m3/h men det projekterande flödet enligt 

Pontus Magnusson som jobbar som konsult på SWECO, blev 68 000 m3/h. Det totala 

tryckfallet har avlästs ur protokollet till 1663 Pa. Nya mätningar på volymflöde och tryckfall 

är beställda men inte genomförda i dagsläget. 

Volymflöde i hela systemet för båda fläktarna blev 18,9 m3/s eller 9,4 m3/s för en fläkt. 

Eftersom fläktarna är parallellkopplade måste båda två fläktar klara av tryckfallet på 1663 Pa 

och volymflöde på 9,4 m3/s. (Alvarez 2011). För att exakt klara av angivna värden kan en 

fläkt från Fläkt Woods installeras vars karakteristik presenteras i figur 17. Fläkten med 

benämningen GTLB-5-071 är en radialfläkt med bakåtböjda skovlar. (Fläkt Woods 2004).
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Figur 17 Fläktdiagram över fläkten GTLB-5-071 och GTHB. Återgiven med tillstånd av O. Skoglund Fläkt 

Woods AB. Källa: Fläkt Woods AB 2004. 

Tillverkarna av fläktarna redovisar i fläktdiagrammen de viktigaste egenskaperna som behövs 

för att rätt fläkt ska väljas. (Fläkt Woods 2004). Genom att hitta skärningspunkten mellan 

volymflödet och tryckfallet erhålls det optimala varvtalet på fläkten. Med hjälp av 

skärningspunkten mellan volymflöde och den optimala varvtalslinjen i den nedre delen av 

diagrammet erhålls både tillförda effekten till motorn, PM, och effekten till fläkthjulet, P. Den 

effekt som behöver tillföras till motorn är 20 kW och hittas på högra sidan av nedre delen av 

fläktdiagrammet. Då skulle motorn med märkeffekt på 22 kW kunna klara de angivna kraven 

på volymflöde och tryckfall. Detta medför att investeringskostnaden blir lägre eftersom 

motorer med mindre märkeffekt är billigare än motorer med större märkeffekt. 

Nackdelen med fläkten GTLB-5-071 är att den jobbar med maximalt varvtal för att klara 

angivet volymflöde på 9,4 m3/s och tryck på 1663 Pa. Fläkten klarar inte av högre flöden eller 

tryckfall vid framtida utbyggnader. Därför rekommenderas fläkten GTHB-5-071 vars 

karakteristik återfinns i samma fläktdiagram. Den är konstruerad för högre flöden och 

tryckfall än fläkten ur GTLB-serien. (Figur 18). Vid eventuell ökning av volymflöde och 

tryckfall på cirka 20 % krävs en elmotor med märkeffekten på 29 kW.   
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Figur 18 Fläktdiagram över fläkten GTHB-5-071 med ökade flöden och tryckfallet . Återgiven med tillstånd av 

Ola Skoglund Fläkt Woods AB. (Källa: Fläkt Woods AB 2004) 

Fläkten GTHB klarar av ännu större ökning av volymflöde och tryckfall men då skulle 

motorer med högre märkeffekt än 30 kW krävas.  

11. Resultat 

Vid byte av befintliga motorer mot nyare och mer effektiva motorer med samma märkeffekt 

som de gamla minskar energianvändningen med 10 700 kWh/år. De nya motorerna tillhör 

IE3-klassen och har en verkningsgrad på 93,9 % jämfört med de 91,5 % för de befintliga 

motorerna. Vid ett byte av gamla motorer mot motorer som tillhör IE4-klassen vars verknings 

grad är 94,9 % blir den årliga energibesparingen nästan 15 000 kWh.  

12. Tryckluftssystem 

Av den totala elenergianvändningen inom den svenska industrin utgörs tre procent av elenergi 

för tryckluftsproduktion, vilket motsvarar cirka 1,7 TWh/år. (Energimyndigheten 2006) Ofta 

delas tryckluftssystemen in i tre grupper (Figur 19): 
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 Användning - maskiner och verktyg som använder tryckluft för att utföra ett nyttigt 

arbete 

 Distribution – ledningsnätet, som förbinder tryckluftsproduktionen med användare, 

delas i fyra delar: stam-, distributions - och serviceledning samt tryckluftsarmatur. 

 Produktion – kompressorer och tillhörande luftbehandlingsutrustning såsom 

tryckluftsbehållare, regleringsutrustning och olika avskiljare. 

 

Figur 19 Tryckluftssystem. Återgiven med tillstånd av Jonas Wigert Kaeser-kompressorer  

Av kostnaden för en tryckluftsproduktion under 15 år utgörs cirka 70 procent av 

energikostnaden, 20 procent av investeringskostnaden och 10 procent av underhållskostnaden. 

(Energimyndigheten 2006).  På grund av den höga andelen energikostnad är det väldigt 

viktigt att den använda energin blir utnyttjad så effektivt som möjligt. Läckage från 

tryckluftssystemet förekommer i nästan alla system och kan utgöra över 20 procent av det 

totala luftbehovet. De flesta läckage finns nära förbrukaren i slangar, kopplingar, armatur och 

inne i maskiner.  

Innan en investering i nya kompressorer görs bör en nulägesanalys göras. Först kontrolleras 

om det finns alternativ teknik som kan ersätta tryckluftsdrivna verktyg och kylning samt 

renblåsning med hjälp av tryckluft. Handverktyg som drivs med el har verkningsgrad runt 50 

procent och verkningsgraden för tryckluftsdrivna verktyg ligger mellan 12-15 procent. När 

det gäller kylning av motorer med tryckluft blir det i längden inte ekonomiskt, utan i de flesta 

fall räcker det med en extra fläkt. 

12.1 Nulägesanalys 

Nulägesanalys är viktigt för att fatta rätt beslut om investeringar för att ersätta befintlig eller i 

ny utrustning vid förändrat luftbehov. En nulägesanalys ger en bra uppfattning om 

maskinernas effektivitet och kapacitet vid framtida förändringar. (Energimyndigheten 2006). 

Enligt Energimyndigheten (2006) omfattar en nulägesanalys bland annat: 
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 Undersökning av tiden som utrustningen behöver tryckluft. 

 Bestämmande av det lägsta lufttryck som krävs för normal drift. 

 Uppskattning eller mätning av luftmängdsbehovet 

 Bestämning av luftkvaliteten. Det finns sex olika klasser på luft beroende på den 

tillåtna storleken på partiklar och koncentrationen av föroreningar, olja och vatten. 

Trycket i ledningar kan sjunka väldigt mycket om ledningarna är för långa och därför är det 

viktigt att undersöka om hela nätet utnyttjas. Nulägesanalys av distributionsnätet omfattar: 

 Kontroll om hela nätet används. Annars monteras alla oanvända ledningar bort. 

 Beräkning om dimensioner på tryckluftsledningarna är optimala.  

 Kontroll om det finns nödvändiga ventiler som kan sektionera olika delar av nätet. 

Sektionering av distributionsnätet är viktig för avstängning av oanvända delar av nätet 

samt vid reparationer och byten. 

Nulägesanalys av tryckluftsproduktionen visar systemets energieffektivitet. Det viktigaste är 

att bestämma tryckluftsflödet samt hur stor del av flödet som är läckage. Kartläggning av 

kompressorernas tryckintervall visar om rätt dimensionerad kompressor är installerad. 

Nulägesanalys av tryckluftsproduktionen omfattar: 

 Avläsning av drifttiderna på kompressorerna 

 Mätning av lägsta respektive högsta drifttryck via manometer 

 Bedömning av läckaget genom avläsning av driftmätarna utanför produktionstid. 

 Kartläggning av regleringen vid användningen av flera kompressorer. Den större 

kompressorn bör används som baskompressor och täcka det största tryckluftsbehovet. 

En mindre kompressor bör täcka topparna på tryckluftsbehovet. 

 Genomförande av dataloggad mätning för luftförbrukning och elförbrukning. 

 

13. Kompressorer 

Kompressorer är maskiner som har till uppgift att höja gasens tryck, vilket medför att gasens 

densitet också ökar. (Alvarez 2011). Kompressorer delas in i två grupper: deplacement- och 

turbokompressorer. I turbokompressorer ökar gasens tryck genom att rörelseenergi omvandlas 

till tryckenergi längs skovelkanaler. I deplacementkompressorer sker gasens tryckökning som 

följd av att utrymmet som gasen befinner sig i minskar. 

Teoretisk kan kompressionsförloppet vara en isoterm process men då krävs det att processen 

sker under väldigt lång tid för att konstant temperatur behålls.(Alvarez 2011).  



27 

Huvuddelen av kompressionsarbete omvandlas till gasens inre energi vilket yttrar sig i en 

temperaturhöjning hos gasen. (Alvarez 2011). Kompressionsarbete kan förklaras med hjälp av 

termodynamikens första huvudsats: 

𝑄12 = (𝑈2 − 𝑈1) + 𝑊12     (8) 

𝑄12= värmemängd som tillförs ett system  (J) 

U = inre energi    (J) 

𝑊12= det av systemet gjorda volymändringsarbetet  (J) 

Tillämpning av termodynamikens första huvudsats för öppna system: 

Q12 = (I2 − I1) + W12 +
m

2
(c2

2 − c1
2) + m ∙ g ∙ (h2 − h1)  (9) 

I = entalpi     (J) 

m = massa     (kg) 

h = höjd över en fritt vald nollnivå   (m) 

g = tyngdacceleration     (m/s2) 

c = hastighet     (m/s) 

I2 − I1  = ändring av arbetsmediets entalpi  (J) 

m

2
(c2

2 − c1
2)= ökning av arbetsmediets rörelseenergi 

m ∙ g ∙ (h2 − h1)= ökning av arbetsmediets lägesenergi 

De termodynamiska storheterna kan delas in i intensiva- och extensiva storheter. De intensiva 

storheterna är inte beroende av mängden och till denna grupp hör bland annat tryck och 

temperatur till. Extensiva storheter ökar och minskar med systemets storlek, dess volym samt  

massa. Till denna grupp hör bland annat volym och inre energi till. Specifika storheter 

definieras som storheter per massenhet och betecknas med små bokstäver.(Alvarez 2011). 

Efter insättning i ekvation 9 : 

Q12= 0  ( adiabatisk kompression d v s ingen värme tillförs eller lämnar systemet) 

h1 = h2 lägesenergi försummas på grund av gasens låga densitet 

i = I/m specifik entalpi per massenhet  (J/kg) 

m = 1, 

blir det tekniska kompressionsarbetet: 

wt12
= i1 − i2 +

c1
2−c2

2

2
    (J/kg) (10) 
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i = specifik entalpi per massenhet    (J/kg) 

c = hastighet     (m/s) 

Enligt internationell konvention räknas arbete med ett positivt tecken då arbetet uträttas på ett 

system. Medan det arbetet som ett system uträttar på omgivningen räknas som negativt. 

(Beckman m. fl. 2012).  

I vissa läroböcker används en annan teckenkonvention som härstammar från ångmaskinernas 

tid där arbetet räknades som positivt då systemet utför arbetet. Enligt den äldre 

teckenkonventionen blir arbetet negativt då det utförs på det studerade systemet. Alvarez 

(2011) använder den äldre teckenkonventionen enligt vilken kompressorarbetet har ett 

negativt tecken eftersom arbete utförs på systemet. 

Efter antagandet (Alvarez 2011) att 𝑐1 = 𝑐2 blir det tekniska kompressionsarbetet: 

wt12
= i1 − i2     (11) 

i = specifik entalpi per massenhet    (J/kg) 

Ett öppet system är ett system där materia passerar systemets gränser. Ett exempel på ett 

öppet system är kompressorn. (Alvarez 2011)  

Kompressionsförloppen är polytropa processer men i förenklade beräkningar antas 

kompression ske isentropisk. (Fig. 18). 

 

Figur 20 Det tekniska arbetet vid isoterm kompression (Wikipedia 2016) 

 

Vid en adiabatisk process sker inget värmeutbyte med omgivning under processen. En 

adiabatisk process som är reversibel kallas för en isentropisk process och kan beskrivas med 

följande formel. (Alvarez 2011): 

p1  ∙  V1
𝜒

=  p2 ∙ V2
𝜒

     (12) 

𝜒 = isentropisk exponent där: 
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χ =
cp

cv
 

p = tryck     (Pa) 

V = volym     (m3) 

cp = gasens specifika värmekapacitet vid konstant tryck (J/kg∙K) 

cv = gasens specifika värmekapacitet vid konstant volym  (J/kg∙K) 

1 = begynnelsetillståndet  

2 = sluttillståndet  

Vid isoterma processer hålls arbetsmediets temperatur konstant under hela processen . 

Isoterma processer kan beskrivas med följande formel (Alvarez 2011):  

p1 ∙ V1 = p2 ∙ V2     (13) 

Verkliga kompressions- och expansionsprocesser kan beskrivas med följande ekvation. 

(Alvarez 2011): 

p1 ∙ V1
n =  p2 ∙ V2

n     (14) 

n = den polytropiska exponenten som anpassas till den verkliga processen. 

Vid isoterma processer är den polytropiska exponenten. (Alvarez 2011):  

n = 1  

Vid isentropa processer är den polytropiska exponenten. (Alvarez 2011):  

n = χ 

Den markerade arean i figur 20 visar det förbrukade tekniska arbetet under en isoterm 

kompressionsprocess. (Alvarez 2011). Det tekniska arbetet under en isentrop 

kompressionsprocess är 30 procent större än den isoterma kompressionsprocessen, när 

atmosfärsluft komprimeras till 7 bar. Därför strävas det efter att göra en kompressionsprocess 

så likt en isoterm kompression som möjligt, vilket görs med mellankylning av gasen. 

Mellankylningen kan ske i två eller flera steg. Om gasen kyls under själva 

kompressionsprocessen blir det förbrukade kompressionsarbetet: 

wt12
= i1 − i2 + |q12|     (15) 

q12 = bortförd värme under kylning 

Luft eller vatten kan användas för att kyla tryckluft. Luftkylning är mycket enklare och kräver 

mindre underhåll än vattenkylning, men luftens kylförmåga är sämre än vattnets på grund av 

luftens dåliga värmeövergångstal och värmekapacitet. (Alvarez 2011). 

Kylningen av tryckluften med vatten sker på två sätt som kombineras i samma system. Vatten 

finns i kompressorhus och kyler luften under själva kompressionsprocessen. Luften blir då 
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mättad på vattenånga. Kylning av kompressorhuset på utsidan är det andra sättet. Vid 

vattenkylning av kompressorhuset är det viktigt att vattnets temperatur blir några grader högre 

än den temperatur när vattenånga i gasen börjar kondensera. Värme som överförs från 

tryckluften till kylmediet kan användas för varmvattenproduktion eller för rumsuppvärmning. 

Vid vattenkylning av tryckluft kan energiåtervinningen uppgå till 90 procent av den 

förbrukade kompressoreffekten. (Alvarez 2011). 

14. Tryckluftssystem på Arvidstorps avloppsreningsverk 

På avloppsreningsverket finns det flera kompressorer för tryckluftproduktion. Tryckluft 

används bland annat för att driva pumpar, styra ventiler, reglera öppningen av luckor och 

driva olika verktyg. På avloppsreningsverket pågår en energikartläggning och där ingår 

tryckluften som en del. Nästan alla kompressorer är utbytta mot nyare och därmed effektivare 

kompressorer och de flesta är av märket Kaeser.  

Den kompressor som är tänkt att bytas nu är en är 23 år gammal 30 kW kompressor GA30 av 

fabrikat Atlas Copco. Tryckluft som produceras i den kompressorn används för att driva stora 

pumpar för slammatning samt styra ett antal större ventiler. Under 24 dygn genomfördes en 

dataloggad mätning av luftflöde för GA30 kompressorn och utifrån erhållen data 

konstaterades det att kompressorn kör för fullt under 10 minuter var fjärde timme.(Figur 21).  

 

Figur 21 Luftflödesmätning. Återgiven med tillstånd av Franz Wallebäck Trollhättan Energi AB. (Trollhättans 

Energi AB 2016). 

De lägre topparna i figur 21 som ligger på cirka 2,5 m3/minut anses vara luftläckage, men 

detta har inte ännu kontrollerats och mätts på platsen. 
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15. Energieffektivisering av tryckluftssystem 

Bredvid den gamla kompressorn GA30 står en mindre kompressor som byttes ut förra året 

mot en kompressor från Kaeser med namnet SM12 med effekt på 7,5 kW. Den gamla 

kompressorn GA30 har ingen backup för närvarande, men det finns möjlighet att koppla ihop 

kompressorn SM12 med den nya kompressorn, som ska ersätta kompressorn GA30. (se figur 

22) 

Kompressorn SM12 är inte tillräckligt kraftig för att ersätta den stora kompressorn vid 

eventuell service eller haveri. Men då finns det möjlighet att installera en 

översvämningsventil på kompressorn, som ser till att prioritera i första hand produktionen av 

tryckluften till stora pumpar och ventiler. 

16. Förslag till förbättringar 

Det har konstaterats att sekvensstyrningen på pumpar och ventiler kan göras om så att starten 

på pumpar och ventiler inte sker samtidigt under 10 minuter var fjärde timme. Då finns det 

möjlighet att topparna på luftbehovet inte blir lika höga, vilket gör att effektbehovet på 

kompressorn minskar. Samtidigt blir det bättre och ökat nyttjande av kompressoreffekten än 

bara 10 minuter var fjärde timme.  

Kompressorns effektbehov vid avlastad drift är cirka 30 procent av effekten vid pålastad drift. 

(Energimyndigheten 2006) Den energi som går åt när kompressorn går avlastad utnyttjas bara 

till att hålla kompressorn i stand-by-läge.   

Möjlighet till samkörning av båda kompressorerna borde undersökas. (Figur 22). 

 

Figur 22 Överordnat kompressorstyrsystem med central övervakning. Återgiven med tillstånd av Franz 

Wallebäck Trollhättan Energi AB. 
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Den större kompressorn som täcker den största delen av tryckluftsbehovet borde användas 

som baskompressor. Den mindre kompressorn borde ligga på topp och regleras efter 

uttagskurvan. För att säkerställa att den mest ekonomiska kompressorn är i drift krävs det en 

elektronisk styrning.  (Energimyndigheten 2006) 

Det är väldigt mycket tillförd energi till kompressorerna som kan återvinnas. Den återvunna 

energin som ligger mellan 60 och 90 procent av den tillförda elenergin utnyttjas ofta för 

uppvärmning av inomhusluften eller varmvatten. På avloppsreningsverket är alla 

kompressorer i bergrummet och värmeenergin från tryckluften överförs direkt till 

inomhusluften. På sommaren kan det dock upplevas att det är väldigt varmt runt om 

kompressorerna.  

Läcksökning i tryckluftssystemet borde genomföras eftersom där finns utrymme för större 

energibesparingar. Ett hål på 1 mm i tryckluftssystemet med kompressors effektbehov på 0,4 

kW vid trycket på 7 bar orsakar energiförluster på cirka 3 000 kWh/år. (Energimyndigheten 

2006)     

17. Resultat för optimering av tryckluftssystemet 

Elförbrukningen för de båda kompressorerna som för tillfället kör oberoende av varandra är i 

nuläge 113 000 kWh/år. Vid byte av den gamla kompressorn GA30 mot den nya kompressorn 

Kaeser ASD 50 blir den nya elförbrukningen 97 000 kWh/år, vilket ger en besparing på 

16 000  kWh/år. 

Enligt Kaesers försäljningsingenjör skulle en installation av ett så kallat överordnat 

styrsystem ge ytterligare en energibesparing på 10-15 procent vilket ökar energibesparingen 

till cirka 18 000 kWh/år. 

Justeringar i styrningen av pumpar och ventiler har gjorts och en ny dataloggad mätning har 

beställts, men är inte genomförda i dagsläge 

18. Slutsats 

Vid beräkning av energibesparingsåtgärder är det väldigt viktigt att ha i beaktande både 

nutidsåtgärder samt försöka förbereda nutidsinvesteringar för framtida utbyggnader.  

Av den totala elenergianvändningen inom den svenska industrin utgörs tre procent av 

elenergin för tryckluftsproduktion, vilket motsvarar cirka 1,7 TWh. Därför är det viktigt att 

produktion av tryckluft sker på ett så energieffektivt sätt som möjligt. Innan en investering 

genomförs bör en nulägesanalys göras för att fastställa både nuvarande och framtida behov. 

Dessutom bör det tas hänsyn till att tillverkningen av nya maskiner fodrar åtskilliga resurser. 

Läckage av tryckluft förekommer i nästan alla tryckluftssystem och kan ligga på  20-50 

procent av luftbehovet. Därför är det viktigt att genomföra en läckagesökning och begränsa 

läckaget i tryckluftssystemet för att minimera energiförluster.  

En möjlighet till en samkörning av flera kompressorer på avloppsreningsverket har 

undersökts eftersom regleringen möjliggör att enbart nödvändiga kompressorer är i drift. 

Detta minskar energianvändningen och ökar livslängden på kompressorerna.  
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Investering i en ny och mer energieffektiv kompressor möjliggör en energibesparing på nästan 

16 000 kWh under ett år. 

Ventilationssystemet på avloppsreningsverket är uppbyggt av radiala fläktar med bakåtböjda 

skovlar, vilka har den högsta verkningsgraden av alla fläktar. Elmotorerna är direktkopplade 

till fläktarna och överföringsförluster har därmed undvikits. Regleringen av fläktarna görs 

med frekvensomriktare, vilket ger det optimala varvtalet på motorerna. Men 

teknikutvecklingen de senaste tjugo åren har gått framåt och därför är varken elmotorer eller 

fläktar lika energieffektiva som nya motorer och fläktar.  

Vid ett byte av de befintliga motorerna mot mer energieffektiva motorer sparas mellan 9 000 

kWh och 15 000 kWh per år. Återbetalningstiden för eventuella investeringar är kanske för 

lång, dock så är minskningen av energianvändningen gynnsam för miljön.  
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Bilaga 1 

LUFTFLÖDESPROTOKOLL   

 

   

       
Objekt: Arvidstorp Reningsverk      
Byggnad: Bergrum      
System: LA1      
Datum: 2015.09.16      
Signatur: S.L   Å.D      

       
Lukt 1-5 Rumsnamn Tilluftsflöde, l/s Frånluftsföde, l/s Anm. 

    beräknad erhållet beräknad Erhållet   

1 SBR  Bassäng 2800 2650 2100 1770   

  Force 2400 2240       

1 Korridor Del 21/24   250 800 754       

1 Aktiv slam Bassäng 2800 2670 2100 2034   

  Force 2400 2453       

1 Aktiv slam bassäng 2800 2545 2100 1787   

  Force 2400 2135       

              

2 Förluftningsbassäng 500 3600 3915 8600 6151 151 / 181 Pa  

3 Rensanläggning 315  1800 2475       

3 Rensanläggning 630      8300 5926 168 Pa 

3 
Rensanläggning Iris 315     3600 2149 

44 Pa.  Inställn 
oläslig 

3 Rensanläggning      3600 2285 73 Pa Dålig Mp 

3 Rensanläggning     400     1800 1781 67 Pa 

1 Mätkammare 1800 1670       

1 Östra rens Nr 56    630     6000 4749 292 Pa  

1 Doser Anl.klorid 2100 1880     Rostigt TD 

1 Nr 9     Omr. 3      400 2500 3020       

1            Omr. 3      400 2500 2765       

1 Sedimenteringsb. Nr 10 2200 2314     53 Pa 

1 Nr 53     Omr.  4 Kanaler buckliga efter 2700 667 38 Pa 

1 Nr 54     Omr. 11 påkörning. Irisspjäll 8900 2076 252 Pa 

1 Nr 55     Omr. 11 smutsiga, ej läsliga 8200 2171 258 Pa 

1 Kontrollrum 300 334 200 187   

1 Analysrum 300 306 200 135   

1 Verkstad 300 322 200 165   

1 Rörgalleri  MP5  Omr. 3 2500 2065       

1  Omr.  3   Td 2500 2234       

1 Nr 12   Omr. 6  2500 2413       

1     Td   Omr. 6   2500 2347       

2 Sedimenteringsbassänger 2200 2435       

2 Sedimenteringsbassänger 2200 2560       

1  Td  Omr.  22 2500 2432       

1       Omr.  22 2500 2300       

1  Td  Omr.  25 2500 2350       

1       Omr.  25 2500 2036       

1 Kontrollrum 150 123       

1 El. rum 150 121       

              

  Summa 58500 57864 58600 34033   
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