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Sammanfattning
Aitikgruvan är Sveriges största dagbrottsgruva som bryter kopparkis. Kopparkisen bryts i
dagbrottet och transporteras under jord i ett underjordsortssystem till ett anrikningsverk. I
ortssystemet finns ett ventilationssystem som i dagsläget styrs utan hänsyn till
ventilationsbehovet i orterna. Boliden har för avsikt att göra energibesparingar inom dess
verksamhet och ett sätt att göra det är att styra ventilationssystemet i ortssystemet efter behov.
För att styra ventilationen skall applikationen ”Ventilation on demand”, en produkt utvecklad
av ABB, implementeras i det nuvarande styrsystemet 800xA. Grundkonceptet med
”Ventilation on demand” är att anpassa styrningen av ventilationen i orterna efter behov, för
minimal energiförbrukning. Innan implementeringen av ”Ventilation on demand” görs en
förstudie innehållandes en nulägesanalys och kartläggning av ventilationsflödet i orterna vid
flera fläktvarvtal, samt hur det påverkar arbetsmiljön. I förstudien skall även energi- och
kostnadsbesparingskalkyl göras för att väga upp kostnadsbesparingarna mot
investeringskostnaden av applikationen.
Ventilationen i ortssystemet består av fem fläktar, varav två av dessa har frekvensomriktare,
d.v.s. möjlighet till varvtalsreglering. Luften som forceras ned till ortssystemet värms upp
med fjärrvärme via värmebatterier. Fjärrvärmen produceras i en pelletsvärmepanna på Aitiks
område som ägs av Skellefteåkraft. I förstudien gjordes en nulägesanalys för att fastställa hur
ventilationen styrs idag. Nulägesanalysen användes sedan som en referens mot två
kartläggningsmätningar där fläktarna styrdes på andra varvtal, för att belysa energi- och
kostnadsbesparingsmöjligheterna. Vid respektive mätserie har koldioxid, kolmonoxid och
kvävedioxid halter uppmätts för att undersöka om de översteg de hygieniska gränsvärdena,
framtaget av arbetsmiljöverket. Efter kartläggningen och nulägesanalysen togs ett förslag
fram hur ”Ventilation on demand” kan styras.
Resultatet påvisar att det går att göra energibesparingar upp till sextio procent med god
luftkvalité i ortssystemet. Resultat påvisar också att investeringen för ”Ventilation on
demand” har kort avbetalningstid.

Abstracts
The mine of Aitik is the largest open cast mine in Sweden that refines chalcopyrite. The
chalcopyrite is being transported from the open cast mine beneath through a system of
underground tunnels to a refinery above ground. There is a ventilation system in the tunnels
that is controlled without knowledge of the requirement of ventilation’s force. Boliden has the
intention of doing energy saving’s within the corporation. One alternative to save energy is to
steer the ventilation. There’s an application called “Ventilation on demand” that steers the
airflow of ventilation systems, which can be implemented in the current steering system
800xA. The concept of the application is to minimize the use of energy and both the
application and steering system is a product of ABB. Before the implementation of the
application a pilot study is needed to chart the airflow based on the requirement to sustain
good working environment in the tunnels. The pilot study will contain a situation analysis and
a series of measurements with different ventilation speeds. The result of measurement will tell
how the ventilation speed affects the air quality in the tunnels and energy use of fans and
district heating. The pilot study will also contain the result of cost- and energy savings by
installing the application. ‘
The ventilation system contains five fans and two of them have frequency inverters. The air
that is forced down to the system of tunnels is heated by district heating trough heating
batteries. Skellefteå Kraft is the supplier of the district heating and the pellet boiler is located
within the mining area. The situation analysis will be a reference to compare the series of
measurements and present the possibilities of cost- and energy savings regarding the working
environment in the tunnels.
The result demonstrates the possibilities of making energy savings up to sixty percent and still
have a good working environment. The result also demonstrate that “Ventilation on demand”
has a short payback time.
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BAKGRUND

Boliden är ett metallföretag som satsar hårt på hållbar utveckling. Med hållbar utveckling
menas effektiv drift och låga kostnader för att öka konkurrenskraften på världsmarknaden.
Boliden har sin största kompetens inom prospektering, gruvor, smältverk och
metallåtervinning. Bolaget omsätter årligen 37 miljarder kronor och har cirka 4900 anställda.
Inom verksamheten Boliden finns det ett tiotal gruvor, produktionsanläggningar och
marknadskontor runtom i Europa. Aitikgruvan är Sveriges största dagbrottsgruva som bryter
kopparkis, som främst består av koppar, guld och silver [1].
Kopparkisen bryts i dagbrottet och transporteras från dagbrottet till ett anrikningsverk, där
kopparkisen separeras från gråberget. Den del av gråberget som krossas i dagbrottet
transporteras under jord i ett ortssystem med flera bandtransportörer, resterande del av
gråberget krossas ovan dagbrottet.

Figur 1. Dagbrott Aitik

För att luftkvalitén ska vara bra i underjordsortssystemet krävs ett ventilationssystem utformat
efter ortrummens förutsättningar. I dagsläget är ventilationssystemet i orterna förinställt med
bestämda varvtal på respektive fläkt, oberoende av behovet i ortrummen. Med ”behov” menas
om personer eller bilar befinner sig i ortssystemet. Boliden har för avsikt att göra
energibesparingar i dess verksamhet och ett sätt att göra det är att styra ventilationssystemet i
ortrummen efter behov. För att styra ventilationen skall applikationen “Ventilation on
demand” som är en produkt utformat av ABB, implementeras i det befintliga styrsystemet
800xA. ”Ventilation on demand” är ett koncept utvecklat av ABB som automatiskt styr ett
ventilationssystem baserat på behov, för minimal energiförbrukning. För att implementera ett
styrsystem som “Ventilation on demand” krävs en förstudie hur ventilationen styrs i dagsläget
1

och en kartläggning hur ventilationen påverkas vid en styrningsförändring. De parametrar
som undersöks i förstudien är effekt på fläktar och värmepanna, luftflöden, koldioxid,
kolmonoxid, kvävedioxid och temperatur i orterna vid olika varvtal på fläktarna. Förstudien
ska generera förslag för implementering av “Ventilation on demand” till styrsystemet, som är
anpassat efter underjordsorterna i Aitikgruvan.
1.1

SYFTE

Förstudien skall innehålla en nulägesanalys hur ventilationssystemet styrs idag och kartlägga
luftflödet i ortssystemet, samt hur luftflödet förändras i underjordsorterna när fläktarna körs
på olika varvtal och konsekvenserna av detta. Kartläggningen i förstudien skall generera
förslag för införandet av “Ventilation on demand”.
1.2

MÅL

Förstudien ska generera förslag på energi- och kostnadskalkyler. Det skall fungera som
underlag till implementering av “Ventilation on demand” i styrsystem 800xA, med avsikt att
göra energi- och kostnadsbesparingar med hänsyn till arbetsmiljön.
1.3

VERKTYG

Den mätutrustning som används i projektet är det portabla mätinstrumentet KIMO AMI-300
och styrsystem 800xA. Microsoft Office har använts för data- och dokumenthantering. Det har
även funnits kartor över ortsystemet och fläktbeskrivningar.
KIMO AMI-300 är ett multifunktionsinstrument med givare som mäter temperatur,
luftfuktighet, flöde, tryck, fukt, varvtal, koldioxid och kolmonoxid. För luftflödesmätning
finns en trådlös vinghjulsgivare som tillbehör, se Figur 4. [2]

Figur 2. KIMO AMI-300 och vinghjulsgivare.
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800xA är ett överordnat styrsystem, utvecklat av ABB, som Boliden använder sig av för att
styra dess verksamhet, där bl.a. elmotorer, transformatorer, kvarnar och fläktar ingår.
Överordnat system betyder att det är flera delsystem som ingår under 800xA. Exempel på
styrsystem som ingår under 800xA är Disiego, Voxalarm och Schrack. All verksamhet som
finns i underjordortssystemet, inklusive ventilationssystemet, ingår i styrsystem 800xA. Det
ger personal möjlighet att styra verksamheten på ett smart sätt från en driftcentral.
Styrsystemet har givare i ortssystemet som visar momentana mätvärden för bl.a.
ventilationsflöde för fläktar, temperatur i orter och utomhus, varvtal-, lufttryck- och effekt för
fläktar, koldioxid, kolmonoxid och kvävedioxid i drivstation A och -B. Se översiktsbild av
ventilationssystemet i 800xA i figur 3.

Figur 3. 800xA. Översiktsbild ventilationssystem.
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1.4

AVGRÄNSNINGAR

I underjordortssystemet finns åtta fläktar med olika dimensionerade effekter. Fläkt 1984, -1986
och -1987 ingår inte i förstudien. Nulägesanalysen och kartläggningen för ventilationssystemet
begränsas till fläktarna, pelletsvärmepannan och mätserierna enligt punkterna nedan.







Fem fläktar ingår, FL1981,-1982,-1983,-1985 och -1988 enligt figur 2. Fläkt 1983 och 1988 är FRO-styrda. Resterande fläktar styrs endast med på och av funktion med bestämd
varvtalshastighet.
En pelletsvärmepanna ingår, PA9980.
Sju mätpunktsplatser i sex bandorter samt komplement med två omlastningshallar.
Tre mätserier med olika fläktvarvtal för FL1983 och FL1988. Resterande fläktar kommer
alltid att köras och har en energiförbrukning enligt dimensionerad effekt. En mätserie för
nulägesanalysen där volymflödet är 40 [m3/s] och för kartläggning I och –II är det 60
[m3/s] respektive 20 [m3/s].
Mätningarna innefattar parametrarna: luftflöde, temperatur, koldioxid, kolmonoxid,
kvävedioxid, nominell effekt fläktar, effekt pelletspanna och varvtal fläktar.

Energikalkylerna har en teoretisk beräkning för besparad effekt på pelletsvärmepannan och
fläktarna för nulägesanalysen, kartläggning II och en tidsbaserad styrning. I kostnadskalkyler har
kostnadsbesparingarna och avbetalningstiden beräknats för kartläggning II och den tidsbaserade
styrningen jämförs mot nulägeskostnaden. Mätningarna för koldioxiden, kolmonoxiden och
kvävedioxiden har använts för att se hur volymflödesregleringarna påverkat luftkvalitén.
Luftkvalitén har bedömts om gashalterna överstiger de hygieniska gränsvärdena framtaget av
arbetsmiljöverket.
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2

TEORI

Ventilationssystemet består av åtta fläktar och en pelletsvärmepanna som värmer upp luften
till ortssystemet. Fläktarna och pelletsvärmepannan styrs av styrsystemet 800xA.
2.1

DRIFTBESKRIVNING

Det finns åtta fläktar i underjordortssystemet. Fläkt 1983 och -1988 styrs med
frekvensomriktare, dvs. möjlighet till varvtalsreglering. Fläkt 1988 volymflöde följer
proportionellt mot fläkt 1983:s volymflöde för jämt tryck i ortssystemet. Exempelvis om fläkt
1983 ventilerar 40[m3/s] så ventilerar fläkt 1988 lika volym luft. De resterande tre fläktarna,
fläkt 1981,-1982 och -1985 har endast en driftfrekvens, d.v.s. ett on/off läge.

Figur 4. Översikt ortssystem. [3]

Värmekällan för ortssystemet är en pelletsvärmepanna, PA9980, som Skellefteå Kraft äger.
Pelletsvärmepannan levererar fjärrvärme som värmer upp luft i värmebatterier, som därefter
forcerar ned luften via ett schakt till ortssystemet av fläkt 1983.
Luften som kommer ned till ortssystemet via schaktet fördelas till ortssystemets olika
drifthallar. Luften fördelas till drifthall A och -B. Fläkt 1982 blåser luft från schaktet via en
ventilationskanal, DN1200. Ventilationskanalen är monterad i en bandgång, längs med
transportör BT1100, som mynnar ut vid en sluss längst ned i bandgången. Slussen består av
två portar, PO1936 och PO1935. Fläkt 1981, som ligger beläget längst ned i bandgången
blåser in luft i slussen.
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Vid port 1941 finns fläkt 1985, som via en ventilationskanal leder luft mot port 1942. I
drivstation 1120 finns en frånluftsfläkt, fläkt 1988, som blåser ut luft från ortssystemet. Fläkt
1988 är FRO-styrd och reglerar frånluftsflödet efter fläkt 1983 för att ut- och inflödet i
ortssystemet ska vara proportionellt mot varandra.
2.1.1

FLÄKTBESKRIVNING

I ortssystemet finns åtta fläktar. Bolaget som installerat fläktarna i ortssystemet är EL VENT
SYSTEM. Dessa fläktar är avsedd för industriellt bruk i stora anläggningar. Fläktmotorn som
är placerad i fläktströmmen drivs av el och är konstruerad för en maxfrekvens på 50 [Hz].
Fläkt 1981, -1982 och -1985 har endast en styrfrekvens.
Fläkt 1983 och -1988 har en frekvensomriktare, dvs. möjlighet till reglera varvtal.
En produktbeskrivning för respektive fläkt som ingår i förstudien presenteras i tabell 1 nedan.
Se även bilaga 2-6.
Tabell 1. Fläktdata

Fläkt

Dimensionerad Volymflöde [m3/s] Tryck [Pa] Frekvens [Hz]
Effekt [kW]

FL1981 18,5

10

1000

50

FL1982 30

16

1300

50

FL1983 132

<71

Variabelt

50, FRO

FL1985 5,5

10

350

50

FL1988 55

50

Variabelt

50, FRO
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2.1.2

PELLETSVÄRMEPANNA

Värmekällan för ortssystemet är en Pelletsvärmepanna som Skellefteå Kraft äger, PA9980.
Skellefteå Kraft producerar fjärrvärme med pelletsvärmepannan på Aitiks område. Boliden
köper fjärrvärmen av Skellefteåkraft och förser underjordsorterna med värme.
Fjärrvärmesystemet styrs med system 800xA. Fjärrvärmesystemet är ett vattenburet system
som består av en plattvärmeväxlare och två värmebatterier. Luftvärmebatterierna överför den
vattenburna värmen till luften som forceras ned i ett schakt till ortssystemet med fläkt 1983,
se figur 5.

Figur 5. Översiktsbild värmesystem. Värmebatterier och pelletvärmepanna.

För att det inte skall bildas is i schaktet, måste luften som forceras ned i schaktet vara minst
10,8 [°C]. En regulator ställer in ventil, VM1977_TC1, som reglerar fjärrvärmeflödet från
pelletsvärmepannan. Regulatorn reglerar fjärrvärmeflödet för att värma upp till-luften så att
den minst är 10,8 [°C]. Faktorer som regulatorn styr efter är utomhustemperaturen och
mängden luft fläkten forcerar ned i schaktet.
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2.2

ENERGIKALKYLER

Den förbrukade effekten för pelletspannan som krävs för att värma upp luften som forceras
ned i schaktet ges enligt ekvation 1
𝑄 = ṁ 𝐶𝑝 ∆𝑇 𝑡𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟

[1]

Där ṁ [kg/s] är massflödet för luften som trycks ned i schaktet, 𝐶𝑝 [J/kg*K] är
värmeöverföringskoefficienten för luft vid en specifik temperatur, 𝑡𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 [h] är antalet
drifttimmar, ∆𝑇 [K] är temperaturdifferensen i luften mellan temperaturen i schaktet och
utomhustemperaturen.
Energikalkyler för pelletsvärmepannan baseras på statistik från tidigare månadsrapporter på
effektförbrukning som krävts för att värma underjordsortsystemet, se bilaga 8. Den baseras
även på temperaturdata från SMHI som påvisar medeltemperaturen för respektive månad över
ett år på orten, se bilaga 7. Denna statistik ger sambandet hur energiförbrukningen varierar
med volymflödet som forceras ned i schaktet.
2.3

HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN

Arbetsmiljöverket har arbetat fram en författningssamling innehållande allmänna råd om
hygieniska gränsvärden. Syftet med författningssamlingen är att förebygga ohälsa på grund av
exponering för listade ämnen enligt denna. Enligt definition är hygieniska gränsvärden:
Högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften
beräknat som ett tidsvägt medelvärde. Ett hygieniskt gränsvärde är antingen
ett nivågränsvärde eller ett takgränsvärde [4, p. 6]
Förstudien kommer att betrakta föroreningsämnena koldioxid, kvävedioxid och kolmonoxid.
Kvävedioxiden är ett föroreningsämne som i detta sammanhang, uppstår i samband med
sprängning i dagbrottet och följer med godset till ortssystemet i frakten eller forceras in via
fläktar. Bilar vistas i ortssystemet och konsekvensen av detta är uppkomst av halter
kolmonoxid och koldioxid. För att det inte skall vara skadligt för personer att vistas i
ortssystemet skall halter av dessa gaser betraktas i förhållande till hur ventilationen styrs.
Mätningarna för kvävedioxid och kolmonoxid kommer att ske i drifthall A och – B med
styrsystem 800xA. Koldioxidmätningar kommer att göras vid utvalda mätpunkter i
ortssystemet med mätutrustning KIMO AMI-300. Högsta tillåtna gränsvärde för koldioxid,
kolmonoxid och kvävedioxid är 5000 [ppm], 35 [ppm] respektive 2 [ppm]. [4]
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2.4

ÅTERBETALINGSTIDER

PAY BACK-metoden, ett mått på hur lång tid det tar för en investering att bli lönsam med
hänsyn till den ökade intäkten eller minskade kostnaden. Den tar inte hänsyn till ränta eller
inflation. Definitionen för PAY BACK-metoden vid varierande intäktsöverskott ges enligt
ekvation 2
0 = ∑𝑇𝑖=0 𝐶𝑖

[2]

Där t är återbetalningstiden och Ci [kr] motsvarar varje intäkt, kostnaden och investering till
resultatet är noll.
Vi konstant intäktsöverskott definieras återbetalningsmetoden enligt ekvation 3
𝐺

𝑇=𝑎

[3]

Där G [kr] motsvarar grundinvesteringen och a [kr] intäktsöverskottet. [5, p. 505]. PAY
BACK-metoden kommer att användas för att beräkna återbetalningstiden för
investeringskostnaden av ”Ventilation on demand” mot kostnadsbesparingarna som görs vid
styrning kartläggning II och ”Ventilation on demand”. PAY BACK-metoden tar inte hänsyn
till ränta eller inflation men metoden är passande om återbetalningstiden är kort. De el- och
fjärrvärmepriser som ingår i kostnadskalkylen är enligt avtal med Skellefteå Kraft.
Investeringskostnaden för ”Ventilation on demand” är 50 000: -. [6]
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3

METOD

I förstudien ingår fem fläktar och pelletsvärmepanna för ventilationssystemet. Det går att
minska energiförbrukningen på ventilationssystemet genom att styra ned varvtalet på fläkt
1983 och -1988. Då varvtalet styrs ned minskar elförbrukningen för fläktarna och volymflödet
på luften som forceras ned i schaktet. När volymflödet på luften minskar är det mindre mängd
luft som behöver värmas upp, vilket leder till minskat fjärrvärmebehov. Fläktarna styrs idag
med ett konstant varvtal med ett volymflöde på 40 [m3/s]. Anledningen till att
ventilationssystemet styrs på detta sätt är för att det ska vara god luftkvalité i ortssystemet.
Personer vistas endast där under förmiddagen mellan 06:00 till 18:00. Med dessa
förutsättningar går det att minska drifttiden och energiförbrukningen för ventilationssystemet,
samt bibehålla en god luftkvalité i ortssystemet då personer vistas där.
3.1

MÄTSERIEBESKRIVNING

I projektet genomfördes fyra mätningsserier med olika varvtal för fläkt 1983 och - 1988 för att
undersöka luftflödet och luftkvalitén i ortssystemet. I nulägesanalysen påvisas hur stor den
totala effektförbrukningen för pelletsvärmepannan och fläktar är, då fläkt 1983 och -1988
styrs vid 40 [m3/s]. I kartläggningarna påvisas hur stor den totala energianvändningen för
pelletsvärmepannan och fläktarna är, när fläkt 1983 och -1988 styrs för 20 [m3/s] och 60
[m3/s]. Efter mätserierna utformades ett förslag hur ventilationssystemet kan styras baserat
på när personer vistas i ortssystemet, för att minska drifttiden på fläktarna, således
effektbehovet på fläktar och fjärrvärme. För varje mätserie utfördes mätningarna på utvalda
mätpunktsplatser i ortssystemet med mätinstrument KIMO AMI-300, se figur 6.

Figur 6. Mätpunkter i ortssystem.
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3.1.1

KALIBRERINGSMÄTNING

Syftet med kalibreringsmätningen var att kontrollera hur 800xA:s mätvärden korrelerar med
det verkliga värdet. Mätserien bestod av tio mätningar i mätpunkt 2, enligt figur 6, vid olika
varvtal från 0-50 [m3/s].
3.1.2

NULÄGESANALYSMÄTNING

Nulägesanalysen beskriver hur ventilationssystemet styrs i dagsläget och fungerar som en
referens av effektförbrukning på fläktar och fjärrvärme mot kartläggningen. Det kommer ge
underlag för de energibesparingar det går att göra genom att styra om ventilationssystemet.
Nulägesanalysen bestod av en mätserie som pågick under 24 [h]. Mätserien för
nulägesanalysen var enligt driftpraxis i dagsläget, där FL1983 och FL1988 har ett volymflöde
på 40 [m3/s] enligt 800xA. Mätning med det portabla mätinstrumentet KIMO AMI-300 gjordes
på de utvalda mätpunktsplatserna. Med mätinstrumentet KIMO-AMI 300 loggades
parametrarna koldioxid, volymflöde luft och temperatur. Vid varje fläkt finns givare för
styrsystem 800xA och de parametrar som loggades var nominell effekt fläkt 1983 och – 1988,
luftflöde, kolmonoxid och kvävedioxid i drifthall A och – B.
3.1.3

KARTLÄGGNINGSMÄTNINGAR

Kartläggningsmätningarna visar energiförbrukningen för ventilationssystemet vid andra
driftförutsättningar gentemot hur det styrs i dagsläget. I kartläggningen undersöktes även
gashalter i ortssystemet för respektive varvtalsreglering och jämfördes mot hygieniska
gränsvärden som arbetsmiljöverket tagit fram, för att kontrollera luftkvalitén.
Det gjordes två kartläggningsmätserier. I kartläggningen användes samma utvalda mätpunkter
som i nulägesanalysen och innan mätningarna kördes ventilationssystemet för utvalda
driftförutsättningar under 24 [h]. Mätserierna genomfördes för två olika varvtal där
volymflödet för FL1983 och FL1988 är 20 [m3/s] och 60 [m3/s] enligt 800xA. När fläkt 1983
volymflöde ändras följer fläkt 1988:s volymflöde proportionellt. De parametrar som loggades
med KIMO AMI- 300 var koldioxid, luftflöde och temperatur. Vid varje fläkt finns givare för
styrsystem 800xA och de parametrar som loggades var nominell effekt fläkt 1983 och – 1988,
volymflöde luft, kolmonoxid och kvävedioxid i drifthall A och – B.
3.2

VENTILATION ON DEMAND

Efter att luftflödet och luftkvalitén för respektive mätserie undersökts utformades förslag för
ABB:s applikation ”Ventilation on demand”. Applikationen baseras på att fläktarna skall
styras efter behov då personer vistas där för att minska energiförbrukningen. Fläkt 1983 och 1988 styrs med frekvensomriktare. Dessa fläktar gör det möjligt att styra ventilationsflödet i
ortssystemet. FL1983 kan styras efter behov i ortssystemet och reglera volymflödet utifrån dessa.
FL1988 regleras automatiskt efter FL1983 och behöver därför inte styras oberoende av andra
fläktar. Förslag på hur ”Ventilation on demand” kan styras ges i tabell 2.
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Tabell 2. Styrning "Ventilation on demand".

Behov
Tidsstyrning

Beskrivning
Tidsstyrningen styr
grundventilationen i
ortssystemet. Fläkten går
efter ett schema.

Närvaro

I varje ingång till
ortssystemet finns
närvarokontroll där personal
skall registrera in- och
utpassage.

Utvädring

Fläkten vädrar ut efter
sprängning
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Driftbeskrivning
MÅNDAG-SÖNDAG
Styrläge 1:
06:00-22:00
FL1983: 20 [m3/s]
FL1988: 20 [m3/s]
Styrläge 2:
22:00-06:00
FL1983: 0 [m3/s]
FL1988: 0 [m3/s]
Styrläge 1:
Oberoende tid på dygnet
skall FL1983 och FL1988
starta vid personnärvaro,
fram till utpassage.
FL1983: 20 [m3/s]
FL1988: 20 [m3/s]
Styrläge 1:
Oberoende tid på dygnet
skall FL1983 och FL1988
starta efter skjutning för
vädring av spränggaser i
ortssystemet.
FL1983: 40 [m3/s]
FL1988: 40 [m3/s]

4

RESULTAT

Det uppmätta volymflödet för punkt 2 i ortssystemet, för respektive mätserie, har använts för
en teoretisk beräkning av fjärrvärmebehovet vid dessa. Det har även gjorts vid ”tidsstyrning”,
enligt tabell 2. Energikalkyler för elförbrukningen av fläkt 1983 och -1988 har utförts vid
varje mätserie. För varje mätserie har fläkt -1981, -1982 och -1985 varit i drift. Det har även
gjorts för ”tidsstyrning” enligt tabell 2.
4.1

LUFTFLÖDEN OCH GASHALTER

Mätvärden från ortssystemet. De parametrar som är uppmätta i ortssystemet med det portabla
mätinstrumentet är luftflöde, koldioxid, kolmonoxid och kvävedioxid.
4.1.1

KALIBRERINGSMÄTNING

I kalibreringsmätningen har 10 mätningar gjorts i mätpunktsplats 2 för FL1983. Mätvärdena
med mätinstrument KIMO AMI-300 påvisar hur volymflödet korrelerar med mätvärdena för
800xA.

Kalibreringsmätning, Mätpunkt 2

[m3/s]

90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

1

KIMO AMI-300 Volymflöde [m3/s] 76,5
800xA Volymflöde [m3/s]

50

2

3

4

5

6

7

8

9

10

64,4

64,0

54,0

48,0

46,7

38,8

36,3

40,9

10,6

45

40

35

30

25

20

15

10

0

KIMO AMI-300 Volymflöde [m3/s]
Figur 7. Kalibreringsmätning vid mätpunkt två, FL1983.
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800xA Volymflöde [m3/s]

4.1.2

LUFTFLÖDEN

FL1983 och FL1988 har kört i tre olika frekvenslägen i nulägesanalysen, kartläggning I och
kartläggning II. Luftflödet i respektive mätpunktsplats för dessa presenteras enligt figur 8.

[m3/s]

Luftflöden ortsystem
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

1

2

3

4

5

6

7

Nulägesanalys

0,0

91,6

32,4

2,2

0,0

10,9

46,0

Kartläggning I

0,0

134,7

54,5

3,3

0,0

21,7

65,3

Kartläggning II

0,0

49,7

11,0

0,6

0,0

5,6

26,4

Nulägesanalys

Kartläggning I

Kartläggning II

Figur 8. Luftflöde i ortssystem.

4.1.3

HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN

Koldioxidmätningar för respektive mätpunktsplats presenteras nedan i figur 9.

[ppm]

Gashalt koldioxid
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

1

2

3

4

5

6

7

Nulägesanalys

489

490

494

536

643

527

580

Kartläggning I

481

487

500

507

573

520

515

Kartläggning II

804

510

723

849

821

758

830

Figur 9. Koldioxidhalter i ortssystem.
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Kolmonoxid och kvävedioxid mätningar har gjorts med givare för 800xA i drifthall A och – B.
Gashalter för dessa presenteras i figur 10.

[ppm]

Gashalt kolmonoxid och kvävedioxid
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Ds.A NO2

Ds.A CO

Ds.B NO2

Ds.B CO

Nulägesanalys

0,1

0,0

0,4

0,8

Kartläggning I

0,1

0,0

0,4

0,0

Kartläggning II

0,1

0,7

0,4

1,4

Figur 10. Gashalter kolmonoxid och kvävedioxid i drifthall A och - B.
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4.2

ENERGIKALKYLER

Teoretisk beräkning av el- och fjärrvärmeförbrukningen.
4.2.1

ÅRLIG ENERGIANVÄNDNING FLÄKTAR

Den momentana effektförbrukningen för respektive driftläge presenteras enligt tabell 3 nedan.

Tabell 3. Momentan effektförbrukning för fläkt 1983 och - 1988 vid olika driftlägen.

Momentan effekt [kW], Volymflöde 40 [m3/s]
11,5
13,4
Momentan effekt [kW], Volymflöde 20 [m3/s]
1,1
1,3

Fläkt
FL1983
FL1988
FL1983
FL1988

Den momentana effektförbrukningen för fläkt 1983 och 1988, samt den dimensionerade
effekten för resterande fläktar, ger den teoretiska beräkningen av elförbrukningen för
respektive fläkt, samt med styrning ”Tidsstyrning” tabell 2. Den totala effektförbrukningen
för alla fläktarna presenteras enligt figur 11.

[MWh/år]

Årlig energianvändning fläktar
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0

[MWh/år]

Total effekt fläktar
med VF 40 [m3/s]

Total effekt fläktar
med VF 20 [m3/s]

Styrning "Tidsstyrning"

691,2

494,1

473,5

Figur 11. Årlig energianvändning fläktar.
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4.2.2

ÅRLIG ENERGIANVÄNDNING PELLETSVÄRMEPANNA

Teoretisk beräkning av fjärrvärmebehovet för att värma upp ortssystemet för varje mätserie
och för ”tidsstyrning”, enligt tabell 2, illustreras i figur 12 och -13.

Månadsvis levererad fjärrvärme
[MWh]

1000
500
0
apr- maj- junaug- sep- okt- nov- dec- jan- feb- mar- aprjul-14
14 14 14
14 14 14 14 14 15 15 15 15
Effekt kartlägg.II 127 62
0
0
0
7 103 250 254 353 237 207 114
Effekt Styrning

84

41

0

0

0

4

69

Effekt nuläge

234 114

0

0

0

12

190 461 468 650 437 382 211

167 169 235 158 138

76

Figur 12. Teoretisk beräkning av fjärrvärmebehovet över varje månad för ortssystemet.

Den totala energianvändningen av fjärrvärme presenteras enligt figur 13.

Årsförbrukning fjärrvärme
3500,0
3000,0
[MWh]

2500,0
2000,0
1500,0
1000,0
500,0
0,0

Årsförbrukning

Total Effekt Nuläge

Total Effekt
Kartläggning II

Total Effekt Styrning

3158,0

1713,5

1142,3

Figur 13. Teoretisk beräkning av fjärrvärmebehovet över ett år för ortssystemet.
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4.2.3

ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FLÄKTAR OCH FJÄRRVÄRME

Den totala energiförbrukningen fläktar och fjärrvärme för ortssystemet illustreras i figur 14.

Årlig energianvändning fläktar och
fjärrvärme
5000,0
[MWh]

4000,0
3000,0
2000,0
1000,0
0,0

Årsförbrukning

Total Effekt Nuläge

Total Effekt
Kartläggning II

Total Effekt Styrning

3849,2

2207,5

1615,8

Figur 14. Total energianvändning för fläktar och fjärrvärme på ett år.
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4.3

KOSTNADSKALKYLER

Kostnadskalkyl baserad på el- och fjärrvärmepriser enligt avtal mellan Boliden och Skellefteå
kraft. Kalkylen gäller för mätserierna nulägesanalys, kartläggning II och enligt styrning
”tidsstyrning”.
4.3.1

ÅRLIG KOSTNAD FLÄKTAR OCH FJÄRRVÄRME

Den totala energikostnaden för fjärrvärme och el i ventilationssystemet visas i figur 15.

[Kr/år]

Årlig Energikostnad fjärrvärme och fläktar
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

Fjärrvärme [kr/år]

Fläkt [kr/år]

Total [kr/år]

Nuläge

2 312 057

255 731

2 567 788

Kartläggning II

1 579 263

182 804

1 762 066

Styrning

1 289 493

175 212

1 464 704

Nuläge

Kartläggning II

Figur 15. Energikostnad för fläktar och fjärrvärme.
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Styrning

4.3.2

PAYOFFTID

Kostnaden för införandet av styrning efter behov, enligt funktionsbeskrivningen, från ABB är
50000: -. Nettobesparingen på kostnad för energi mellan nulägesanalysen, Kartläggning och
Styrning, ”Tidsstyrning” enligt funktionsbeskrivning, ges i figur 16.

Årlig kostnadsbesparing
1 200 000
1 000 000

[kr/år]

800 000
600 000
400 000
200 000
0
Kostnadsbesparing [kr/år]

Besparing 1

Besparing 2

805 722

1 103 084

Figur 16. Årliga kostnadsbesparingar.

Förklaring för respektive besparing presenteras i tabell 4.
Tabell 4. Beskrivning besparingar.

Besparing 1
Besparing 2

Nettobesparing för energikostnaden mellan
Nulägesanalysen och Kartläggning II
Nettobesparing för energikostnaden mellan
Nulägesanalysen och ”Tidsstyrning”.

Payofftiden för Besparing 2 är ca en halv månad.
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5

DISKUSSION

Korrelationen i kalibreringsmätningen i figur 7 från mätpunkt två för FL1983, påvisar en viss
skillnad mellan 800xA:s värden och de uppmätta värdena från KIMO AMI-300. De värden
800xA utgår ifrån är en fläktkurva framtagen av EL VENT SYSTEM. De värden 800xA ger,
blir därför missvisande för hur det verkliga luftflödet är.
Av mätningar för luftflöden i mätpunktplatserna i ortssystemet, enligt figur 8, syns det att i
vissa mätpunkter är luftflödet inte mätbart, d.v.s. noll. Från figur 9 som visar koldioxidhalter i
varje mätpunkt, syns ett tydligt samband att det är ett visst luftflöde som vandrar genom dessa
mätpunktsplatser eftersom koldioxidhalten varierar med luftflödet. Koldioxidhalten och
orternas luftomsättning har en direkt koppling, där koldioxidhalten är en indikator på
luftkvalitén. Luftflödesmätningarna från kalibreringsmätningar, nulägesanalysen och
kartläggningarna skiljer sig i mätpunkt 2. Anledningen till att mätvärdena har en viss varians
kan bero på turbulensen som uppstår i luftflödena vid höga lufthastigheter mot bergväggarna.
Mätningar av gashalter för koldioxid, kolmonoxid och kvävedioxid påvisar att de uppmätta
värdena ligger långt under de hygieniska gränsvärdena. I figur 10 för mätningar av
kolmonoxid och kvävedioxid, visar resultatet att kvävedioxid är oförändrad oavsett luftflödet i
ortssystemet. Detta kan bero på att givarna för kvävedioxidmätningen inte fungerar. Med
detta underlag, går det att fastslå att arbetsmiljön i ortssystemet med förutsättningar från
kartläggning och styrning, ”tidsstyrning”, är godkänd enligt arbetsmiljöverkets gränsvärden
för gashalter. Gashaltsmätningarna påvisar att luftkvalitén i ortssystemet är bra vid 20 [m3/s]
och därför kunde ett förslag för hur ”Ventilation on demand” skall styras tas fram.
”Ventilation on demand” visar hur ventilationssystemet kan styras under dygnet för att göra
energibesparingar med hänsyn till arbetsmiljön.
I energikalkylen har en beräkningsmodell framtagits. Beräkningsmodellen baseras på
temperaturdata från SMHI, medeltemperatur för varje månad över ett år, och månadsrapporter
för den köpta effekten från Skellefteå Kraft, se bilaga 6 och -7. Eftersom att det funnits
statistik över den förbrukade effekten som krävts för att värma till luften för ortssystemet,
behövs det inte ta hänsyn till värmeförluster i värmesystemet. De parametrar som har
betraktats som variabler är utomhustemperaturen och uppmätta volymflöden. I figur 12 och 13 kan man se hur effektbehovet varierar beroende på vilket volymflödesläge FL1983 och
FL1988 styrs efter.
Genom att styra fläktarna efter funktionsbeskrivningen minskar el- och fjärrvärme för det
teoretiskt beräknade effektbehovet med sextio procent, se figur 14. En felkälla för det
teoretiskt beräknade effektbehovet är regulatorns fördröjning. När volymflödet för fläkt 1983
ändras, dröjer det innan regulatorn för ventil VM1977_TC1 regleras efter volymflödet och
utomhustemperaturen. En annan felkälla är volymflödesmätningarna i ortssystemet i
mätpunkt två, som använts för den beräknade effekten. När volymflödet är högt bildas
turbulenta luftströmmar vilket försvårar mätningarna.
I kostnadskalkylen har PAY OFF-metoden använts. Den tar inte hänsyn till inflation och
ränta, men i detta fall var den passande eftersom att avbetalningstiden för investeringen var
kort gentemot kostnadsbesparingarna.
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6

SLUTSATS

Förstudien har genererat förslag på hur ventilationen kan styras med hänsyn till hygieniska
gränsvärden för koldioxid, kolmonoxid och kvävedioxid. Ingen av dessa gaser har vid utvalda
driftlägen överstigit gränsvärden för vad som är tillåtet enligt arbetsmiljöverket. Den
teoretiska beräkningen påvisar att det går att göra energi- och kostnadsbesparingar genom att
styra ventilationssystemet efter ortsrummens behov baserat på ”Ventilation on demand”.
Genom att investera i applikationen ”Ventilation on demand” kan Boliden att göra väsentliga
energi- och kostnadsbesparingar med en kort avbetalningstid, utan att arbetsmiljön i orterna
påverkas negativt. Detta leder även till ett minskat koldioxidutsläpp av pelletsförbränning.
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7

FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE

Ett förslag på fortsatt arbete är att sätta in FRO-styrningsfunktion på resterande fläktar.
Genom att styra fläkt 1981, - 1982 och -1985 på lägre varvtal än nuläget, går det att göra
energibesparingar även på dessa fläktar.
Ett annat förslag på fortsatt arbete är att logga energiförbrukningen för respektive fläkt och
införa det som en ”faceplate” i 800xA.
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BILAGA 1. FLÄKT 1983, 132 [kW]
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BILAGA 2. FLÄKT 1988, 55 [kW]
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BILAGA 3. FLÄKT 1981, 18,5 [kW]
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BILAGA 4. FLÄKT 1985, 5,5 [kW]
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BILAGA 5. FLÄKT 1982, 30 [kW]
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BILAGA 6. TEMPERATURDATA SMHI
Climate number
Gällivare A
Mån-År
jan-14
feb-14
mar-14
apr-14
maj-14
jun-14
jul-14
aug-14
sep-14
okt-14
nov-14
dec-14
jan-15
feb-15
mar-15
apr-15

180760
Column1
67,1421
20,6455
Medeltemp
-17,2
-4,1
-3,6
0,4
5,6
10,4
18,1
12,6
7,6
0,2
-7,3
-8,8
-13,6
-6,4
-3,0
0,8

BILAGA 7. MÅNADSVIS LEVERERAD FJÄRRVÄRME FRÅN
SKELLEFTEÅKRAFT
Column1

Column2

Column3

Column4

Column5

Column6

Column7

Månads rapport levererad fjärrvärme
MWh
Månad
2010
2011

2012

2013

2014

2015

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

649,7
437,1
381,7
210,8

Summa:

943,35
853,6
563,7
344,7
122
4,3
4,3
4,3
48,2
315,4
935,1
848,1

908,8
989,6
849,1
348,6
194,5
0,4
1,25
1,25
44,1
280,2
463,7
694,2

977,9
869,9
526,1
477
266,2
42,9
0
14,5
19,6
176,7
398,9
679,2

714,8
500,5
663,4
260
38,3
0
0
0
16,8
375,3
464,2
517,6

813,4
305
356,3
233,5
114,1
0
0
0
12,3
189,8
460,6
468,4

4987,05

4775,7

4448,9

3550,9

2953,4
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