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Abstract

Abstract
Ringhals AB experiences that they have big maintaining costs on three
compressors that supply the system 751 with pressure air. The report's aim is to
bring forward a decision-making basis in order to justify a new investment. The
basis should contain among others a maintaining cost for the compressors,
which the most common failures are and a recommendation to an appropriate
substitution investment.
A summary of maintaining costs has been implemented in order to set in
comparison with a new investment. Because the operation security for Ringhals
AB is of biggest priority, we examined what the most common errors were and
how often maintaining initiatives are required. This survey showed that 80% of
today's error will disappear entirely if a new investment in screw compressors
is done.
The work has been implemented through examining those work orders on the
compressors as arisen during the last 10 years. From the work orders, the
maintaining costs of the compressors were put together, current man-hours and
spare parts, both on putting right- and preventive maintain. Several
measurements have been implemented; an electricity measurement stem to see
how the electricity maintenance looks in the different operation stages at the
compressors and a sound measurement was done in order to compare how the
sound level will be changed with an investment alternative. A survey of how
much administrative time has been put into each maintains has also been done.
A big part of the maintaining cost that Ringhals AB has today on the
compressors is the valve repairing costs. That cost would disappear entirely and
the amount of man-hours would be lowered if they invest in screw
compressors, because there are no such valves in a screw compressor.
Two suppliers of compressors where contacted and their offers where
compared by a current value method and by a LCC calculation. The most
appropriate investment for Ringhals AB is screw compressors, ZR200, from
Atlas Copco Compressor AB. Their compressors provide a lower life cycle cost
and a better current value with the calculation period of 15 years. These
compressors satisfy the demands from Ringhals AB and can be connected
directly into the present system. An investment should contribute with
considerably lower maintenance cost, for sustaining air pressure system 751. It
would also mean that man-hours should be liberated, both with the service
technicians and the maintenance engineers, because less maintenance is
required.
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Sammanfattning
Ringhals AB upplever att de har stora underhållskostnader på tre kompressorer
som försörjer system 751 med tryckluft. Rapportens syfte är att ta fram ett
beslutsunderlag för att kunna motivera en nyinvestering. Underlaget ska
innefatta bl.a. en underhållskostnad för kompressorerna, vilka de vanligaste
felen är samt en rekommendation till lämplig utbytesinvestering.
En sammanställning av underhållskostnader har genomförts för att sedan ställa
i jämförelse med en nyinvestering. Då driftsäkerheten för Ringhals AB är av
största prioritet, undersöktes vilka de vanligaste felen är som uppkommer samt
hur ofta underhållsinsatser krävs. Denna undersökning visade att 80 % av
dagens fel kommer att försvinna helt vid en nyinvestering av
skruvkompressorer.
Arbetet har genomförts genom att undersöka de arbetsordrar på
kompressorerna som uppstått under de senaste 10 åren. Ur arbetsordrarna
sammanställdes vilka underhållskostnader kompressorerna har, gällande
mantimmar och reservdelar, både på avhjälpande- och förebyggande underhåll.
Flera mätningar har genomförts, en elmätning för att se hur elförsörjningen ser
ut i de olika driftstegen hos kompressorerna samt en ljudmätning för att kunna
jämföra hur ljudnivån förändras med ett investeringsalternativ. En
undersökning av hur mycket administrativ tid som lagts ned på varje
avhjälpande underhåll har också utförts.
I den stora underhållskostnaden som finns idag på kompressorerna ingår det en
ventilrenoveringskostnad av hög- och lågttrycksventiler. Den kostnaden skulle
försvinna helt samt frigöra mantimmar om byte till skruvkompressorer sker,
p.g.a. att det inte finns några sådana ventiler i en skruvkompressor.
Två leverantörer av kompressorer kontaktades och deras offerter jämfördes
sedan med hjälp av nuvärdesmetoden och en LCC- kalkyl. Den mest lämpliga
investeringen för Ringhals AB är skruvkompressorer, ZR200, från Atlas Copco
Compressor AB. Deras kompressorer ger en lägre livstidskostnad och ett bättre
nuvärde under beräkningsperioden på 15 år. Dessa kompressorer uppfyller de
krav som ställs från Ringhals och de kan kopplas direkt på nuvarande system.
En investering skulle bidra med att underhållskostnaderna, för att bibehålla
tryckluftssystem 751 i drift, skulle sjunka drastiskt. Det skulle också frigöras
mantimmar, både hos serviceteknikerna och underhållsingenjörerna, då mindre
underhåll krävs.

Nyckelord
LCC, nuvärdesmetod, avhjälpande underhåll, förebyggande underhåll,
kompressorer, drift- och underhållskostnader, underhållsteknik
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Ordlista
AU = Avhjälpande Underhåll
FU = Förebyggande Underhåll
LCC = Life Cycle Cost
RUM1 = Ringhals Underhåll Mek
RUE1 = Ringhals Underhåll El
SAP = System Analys och Programutveckling
A-dok = Dokument för systemnivå
C-dok = Dokument för komponentnivå
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1 Inledning
Detta examensarbete har utförts som en del av utbildningen maskinteknik,
inriktning industriell ekonomi och produktion, vid Jönköpings Tekniska
Högskola. Examensarbetet har bedrivits på kärnkraftverket Ringhals AB, en del
av Vattenfall AB.

1.1 Företagspresentation
Ringhals AB ligger på västkusten i Varbergs kommun, ca 6 mil söder om
Göteborg, och ägs av statliga Vattenfall (70,4 %) och E.ON (29,6 %).
Tillsammans med dotterbolaget Barsebäck Kraft AB bildas Ringhalsgruppen.
På Ringhals produceras el med hjälp av fyra stycken kärnreaktorer, varav en
kokvattenreaktor och tre stycken tryckvattenreaktorer. Kärnkraftverket är
Nordens största elfabrik och producerar ca 28 TWh per år som i sin tur
motsvarar 20 % av den el som används i Sverige. Ringhals har en installerad
effekt på 3656 MW. [1]
Ringhals är en stor industri som förutom den primära anläggningsdriften
sysslar med forskning och utveckling. Det finns ca 1500 anställda på Ringhals
och omsättningen är 5,6 miljarder kr. [1]
RUM1 är avdelningen som har hand om underhållsinsatserna på Ringhals
block 1 och 2. Underhållet innefattar olika komponenter som t.ex.
kompressorer, ventiler, pumpar och tankar.

1.2 Bakgrund
På mekavdelningen RUM1 finns idag stora underhållskostnader för deras
tryckluftskompressorer i system 751. Dessa kolvkompressorer är enligt
ursprungsleverans och har varit i drift sedan 1971. Säkerhet och tillgänglighet
är av hög prioritet för kompressorerna då de försörjer flera viktiga system så att
Ringhals block 1 kan vara driftsdugligt. Eftersom block 1 ska vara driftdugligt i
minst 15 år framåt så måste kompressorerna i system 751 vara tillförlitliga. Om
ett bortfall sker av system 751 skulle driften begränsas, vilket innebär stora
ekonomiska konsekvenser. Kolvkompressorerna har många års drift bakom sig
och deras tillförlitlighet behöver utvärderas. Det kan även finnas nya lösningar
som medför större säkerhet och tillförlitlighet. Då RUM1 upplever att
underhållsinsatserna hos kompressorerna blir allt fler så har ett behov uppstått
av att utvärdera de underhållsinsatser som utförs. På grund av dessa noteringar
önskar RUM1 ett underlag för hur mycket resurser som läggs ned på att
kontinuerligt ha kompressorerna i drift. På så sätt kan resultatet sedan jämföras
gentemot att investera i nya kompressorer.
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1.3 Syfte och mål
Syftet med denna rapport är att ta fram ett underlagsmaterial gällande byte av
kompressorer på tryckluftssystemet 751. Underlaget ska vara till hjälp för att
kunna fatta ett beslut om vilket fabrikat av skruvkompressorer som ska ersätta
befintliga kolvkompressorerna. För att kunna överblicka de fulla ekonomiska
konsekvenserna av ett byte ska också befintliga kompressorers
underhållskostnader utredas. En jämförelse skall genomföras mellan de olika
investeringsalternativen och befintliga kompressorer. De mål som måste
uppfyllas för att få fram ett bra underlagsmaterial är:
 Ta fram de underhållsinsatser som har gjorts från år 1999 och tio år
framåt gällande kostnader, tid och reservdelar.
 Undersöka vilka de vanligaste felen är och hur ofta och stora
underhållsinsatser krävs.
 Utreda vilken/vilka kompressorer som är mest lämpliga för inköp samt
ta fram driftserfarenhet från dessa.

1.4 Avgränsningar
I arbetet ingår tryckluftssystemet 751, undersökningen av de underhållsinsatser
som utförts på kompressorerna är begränsad till de senaste 10 åren.
Begränsningen görs till de 10 senaste åren för att få ett rättvist resultat och
längre tid hade varit för tidskrävande för detta examensarbete.

1.5 Disposition
Kapitel 2 består av en teoretisk bakgrund där tekniska komponenter, underhåll
och de metoder som använts beskrivs.
Kapitel 3 beskriver genomförandet, alltså hur resultatet har uppnåtts, allt från
datainsamling till beräkningar.
Kapitel 4 presenterar de resultat som uppnåtts.
Kapitel 5 innehåller slutsatsen om vilken åtgärd som är lämplig för Ringhals.
Kapitlet innefattar även en diskussion om det uppnådda resultatet och arbetet i
helhet.
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2 Teoretisk bakgrund
Nedan följer den teoretiska bakgrund som skall underlätta förståelsen och
läsningen av rapporten. Här beskrivs även de metoder och modeller som har
använts. Kapitlet behandlar viktiga storheter som förekommer i rapporten samt
hur ett tryckluftssystem är uppbyggt. För att underlätta förståelsen om hur
kompressorer och dess kringutrustning fungerar beskrivs även det i kapitlet. Då
rapporten behandlar ämnet underhåll, så finns det resonemang kring det nedan.
Arbetsmiljön är en viktig aspekt av underhållsinsatserna som utförs i systemet.
Där har störst vikt lagts på beskrivning av ljud och dess påverkan.
Flera modeller och metoder används i rapporten och dessa behandlas teoretiskt
i detta stycke för att ge en förklarande bild av hur dessa används och är
uppbyggda. För att göra en jämförande bedömning av en nyinvestering och
befintlig utrustning används en LCC- kalkyl samt en nuvärdesmetodskalkyl.
Analys av statistisk data presenteras i rapporten i formen av paretodiagram.

2.1 Viktiga fysikaliska storheter i detta arbete
2.1.1

Tryck

Det absoluta atmosfärstrycket vid havsnivån är ca 10,13 * 104 N per
kvadratmeter, vilket även kallas 1 Pa (Pascal). SI-enheten för tryck är 1 Pa och
1 bar = 1 * 105 Pa. Ju högre ovanför havsytan man befinner sig, desto lägre är
atmosfärstrycket och tvärt om. [2]
2.1.2

Effekt

Effekt är arbete per tidsenhet. SI-enheten för effekt är Watt, 1W= 1 J/s. För en
drivaxel hos en kompressor är effekten numeriskt lika med den värme som
avgår från systemet plus den värme som tillförs den komprimerade gasen. [2]
Uträkning av eleffekt (P)
Medeleffekten är P = U * I * (cos Φ), där (cos Φ) är effektfaktorn. (Cos Φ) kan
väljas till 0,8 om det inte finns angivet på motorn vilken effektfaktor
(verkningsgrad) den har. Produkten U * I, spänning (U) och ström (I), är
skenbar effekt (S). Skenbar effekt uttrycks i voltampere (VA) för att inte
förväxlas med den aktiva effekten (P). [7]
Ex: För att räkna ut effekten för en motor som drivs av växelström, trefas (400
V) med strömmen 2,9 A. Den skenbara effekten beräknas då till S = √3 * 400 *
2,9 = 2,0 kVA. Den aktiva effekten till motorn är därför P = S * cos Φ = 1,6
kW.

8

Teoretisk bakgrund
2.1.3

Volymflöde

Volymflödet har SI-enheten m³/s men kan även skrivas om som m3/min. En
mer vanlig enhet är liter/sekund (l/s). En kompressors kapacitet kan anges i
volymflöde och anges antingen som normalliter/sekund (Nl/s) eller som fri
angiven luftmängd (l/s). Vid fri angiven luftmängd (l/s) räknas luftflödet om till
”normaltillståndet”, d.v.s. 1,013 bar och 0 ˚C. Detta är användbart när man vill
specificera massflödet. Vid fri angiven luftmängd räknas kompressorns om till
dess insugningstillstånd (tryck och temperatur). [2]
Ex: För att räkna om flödet 12 Nm3/min, med omgivningstryck 1 bar(a) och
maximal omgivningstemperatur 30 °C, används formeln:
QFAD = Qn * (273 + Ti) * 1,013/ 273 * Pi
I ovanstående fall blir fri angiven luftmängd: 200 * (273 + 30) * 1,013/ 273 * 1
= 225 l/s (FAD)

2.2 Tryckluftssystem
2.2.1

Luft allmänt

Luft är en färglös, luktfri och smaklös gasblandning som består främst av syre
och kväve. Luften är en mekanisk blandad förening vilket gör att den kan
separeras i sina beståndsdelar t.ex. vid kylning. Ur beräkningssynpunkt så är
luft en perfekt gasblandning och sammansättningen är i stort sett densamma
från havsytan till omkring 25 km höjd.
Luften består av både torr luft och vattenånga och den luft som innehåller
vattenånga kallas fuktig luft. Dock kan luftfuktigheten variera mellan
ytterlighetsfallen fullständig torr luft samt luft mättad med fuktighet. Med
stigande temperatur ökar i sin tur det vattenångtryck som luften maximalt kan
hålla.
När luften är mättad med vattenånga kallas temperaturen vid det tillståndet för
daggpunkten. Sjunker temperaturen under daggpunkten sker en kondensering
av vatten. [2]
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2.2.2

Torkning av tryckluft

Atmosfärsluften innehåller vattenånga, mer vid högre temperatur och mindre
vid lägre temperatur. Vattenkoncentrationen ökar vid kompression av luften.
För kunna beskriva tryckluftens vatteninnehåll användes begreppet TDP,
tryckdaggpunkt. Det är den temperatur där luften kondenseras vid ett visst
arbetstryck. Låga värden på TDP innebär små mängder vattenånga i
tryckluften. TDP är beroende av trycket, t.ex. så är TDP +2 ˚C vid 7 bar och
vid atmosfärstryck (1,013 bar) är TDP -23 ˚C vilket motsvarar daggpunkten.
När olika torkutrustningar väljs till kompressoranläggningen är daggpunkten
utgångspunkten. Desto lägre daggpunkt som krävs desto högre anskaffningsoch driftkostnader för lufttorken. Fyra metoder finns för att avlägsna fukt ur
den komprimerade luften, kylning, överkomprimering, absorption och
adsorption. [2]
2.2.3

Efterkylare

Efterkylaren fungerar som en värmeväxlare som kyler den heta tryckluften så
att den fäller ut den största delen av vattnet i tryckluften som annars skulle
fällts ut i ledningsnätet. Kylaren är vatten- eller luftkyld och oftast försedd med
en vattenavskiljare med automatisk dränering. Ungefär 80 – 90 % av det
utfällda kondensvattnet hamnar i efterkylarens vattenavskiljare. Ca 10 ˚C över
kylmediets temperatur är ett vanligt värde på temperaturen hos tryckluften efter
efterkylaren. I moderna anläggningar är efterkylaren oftast inbyggd
tillsammans med kompressorn. [2]
2.2.4

Adsorptionstorkar

Det finns två olika typer av adsorptionstorkar, varmregenererande och
kallregenererande. Vid mindre luftflöden lämpar sig kallregenererande
adsorptionstorkar bäst. Med hjälp av tryckluft sköts regenereringsprocessen.
Varmregenererande adsorptionstorkar regenererar torkmedlet med hjälp av eleller kompressorvärme. Detta alternativ är mer ekonomiskt än kallregenerering
samtidigt som en mycket lägre daggpunkt (-30 ˚C eller lägre) kan erhållas.
Nedan, figur 2-1, ses överskådligt hur en adsorptionstork fungerar där två
torkartorn samverkar.
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Figur 2-1. På bilden adsorberar vänster torn vatten ur tryckluften medan de högra regenereras. Efter
kylning och tryckutjämning sker automatiskt växling av torn. [2]

Före torkarna måste det ordnas med avtappning av kondensvatten. Skulle
tryckluften produceras med oljesmorda kompressorer måste även ett oljefilter
finnas före torkutrustningen. Efter torkarna krävs oftast ett dammfilter.
För oljefria skruvkompressorer finns det adsorptionstorkar som använder
värmen som kompressorn avger för att regenerera torkmedlet. Torkarna
innehåller en roterande trumma med torkmedel där en sektor regenereras med
hjälp av varm tryckluft från kompressorsteget. Regenereringsluften kyls sedan,
kondensat avtappas och luften återförs genom en ejektor till huvudflödet. De
övriga sektorerna används för torkning av tryckluften som kommer från
efterkylaren. Ingen tryckluft går förlorad, varken damm- eller oljefilter krävs
och det blir inga tryckluftsförluster i systemet. [2]
2.2.5

Filter

Det finns flera sätt att avlägsna partiklar som passerar ett filter i en luftström.
Partiklarna kan avskiljas mekaniskt genom att partiklarna är större än
öppningarna i filtermaterialet. Vanligtvis gäller detta för partiklar större än 1
µm. Effektiviteten ökar med tätare filtermaterial.
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Är partiklarna mellan 0,1 – 1 µm kan de avskiljas genom att kröka
luftströmmen runt filtermaterialet så att partiklarna fortsätter, p.g.a. sin tröghet,
rakt fram. Det leder till att partiklarna fastnar på filtermaterialets yta. Genom
högre strömningshastighet och tätare filtermaterial ökar effektiviteten.
Mycket små partiklar ”svävar fram” i luftströmmen men ändrar ofta riktning
vilket gör att de lätt fastnar i filtermaterialets fibrer. Ökad effektivitet fås
genom lägre strömningshastighet och tätare filtermaterial.
Inget filter är lika effektivt för alla storlekar av partiklar p.g.a. att både
strömningshastigheten och avskiljningsförmågan påverkar.
Avskiljningseffektiviteten hos ett filter anges för en viss storlek hos partiklarna,
t.ex. 95 % i avskiljningsförmåga för partikelstorlek 10 µm. Filtrering orsakar
större tryckfall ju finare filtret är. Dessutom leder finare fibrer till att de måste
bytas oftare då de täpps igen snabbare. [2]
2.2.6

Styr- och regler system

Det är vanligt att man vill ha ett konstant tryck i ledningsnätet vilket innebär att
man måste ställa krav på att kunna styra tryckluftsflödet. Det finns flera
metoder för detta beroende på kompressortyp, acceptabla förluster, tillåtna
tryckvariationer mm. Idealet är att anpassa kompressorns fulla kapacitet exakt
till en jämn förbrukning. Flödet måste oftast därför regleras, vilket oftast görs
genom en inbyggd utrustning. Det finns i regel två olika reglersystem:
 Att kontinuerligt styra drivmotorn eller en ventil efter tryckets
variationer. Resultatet blir då normalt små tryckvariationer (0,1 – 0,5
bar), men beror helt på vilket reglersystem man använder.
 Av- och pålastning är den vanligaste reglerformen. Vilket innebär att
man låter trycket variera mellan två värden. Flödet stoppas helt vid det
högre trycket (avlasta) och flödet återupptas (pålasta) när trycket sjunkit
till det lägre värdet. Tryckvariationerna påverkas av antalet på/avlastningar men normalt ligger det mellan 0,1 – 1 bar. [2]

2.3 Kompressorer
Deplacementprincipen och dynamisk kompression är de två grundprinciperna
för kompression av luft (eller gas). Nedan följer, figur 2-2, en beskrivning av
vilka typer av kompressorer som ingår i de två grundprinciperna. [2]
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Figur 2-2. Schemat visar de vanligaste kompressortyperna, uppdelade efter arbetsprincip. De kan
också delas upp efter andra principer, som exempelvis luft- eller vätskekylda etc. .[2]

2.3.1

Deplacementkompressorer

Denna typ av kompressor kännetecknas av att den innesluter en volym av gas
eller luft och sedan höjer trycket genom att minska den inneslutna volymens
utrymme. Det enklaste exemplet av en deplacementkompressor är en vanlig
cykelpump. Luft sugs in i en cylinder för att sedan komprimeras med hjälp av
en rörlig kolv. Deplacementkompressorerna är maskiner med konstant flöde
och variabelt tryck. [2]

13

Teoretisk bakgrund

Kolvkompressorer
Kolvkompressorn är den absolut vanligaste och äldsta varianten av alla
kompressorer. De finns i flera utföranden med olika antal cylindrar. T.ex.
enkelverkande, dubbelverkande, oljesmorda eller oljefria.

Figur 2-3. Exempel på cylinderplacering för kolvkompressorer. [2]

Kolvkompressorns funktionsprincip är att med en kolv, vars fram- och
återgående rörelse åstadkoms av en vevstake och en roterande vevaxel,
komprimera luft. För att komprimera så sugs luften in i en
kompressionskammare som stängs av från inloppet. Volymen i kammaren
minskas när kolven rör sig mot toppen av kammaren och därmed komprimeras
luften. En ventil öppnas och luften släpps ut med konstant tryck när trycket har
nått samma nivå som utloppsledningen, samtidigt som det sker en fortsatt
minskning av kammarens volym. Används endast ena sidan av kolven till att
komprimera så kallas kompressorn för enkelverkande. En dubbelverkande
kompressor är när både över- och undersidan på kolven används för
komprimeringsarbetet.
L-typen är den vanligast förekommande när det gäller dubbelverkande större
kompressorer, vertikal lågtryckscylinder och horisontell högtryckscylinder, då
den har stora fördelar. Självverkande ventiler finns hos de flesta kompressorer
och de öppnas och stängs genom tryckskillnaden på respektive sida av
ventilskivan. [2]
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Oljefria kolvkompressorer
Med oljefria kompressorer menas att olja förhindras att överföras från vevhuset
in i kompressionsrummet. För att förhindra detta använder man sig av
kolvringar av PTFE eller kol, alternativt kan kolv- och cylindervägg vara
tandad. Större maskiner är utrustade med tvärstycke och tätningar på
kolvstången samt ventilerat mellanstycke. [2]
Skruvkompressorer
Principen är att det är roterande axlar i skruvform vilket ger en hög kapacitet
med stabil strömning vid varierande driftförhållande. De två huvuddelarna,
skruven och sliden, rör sig mot varandra samtidigt som volymen mellan dom
och huset minskar. Tryckförhållandet för skruvelementet varierar beroende på
dess längd, stigningen på skruven och utloppsportens utformning. För att uppnå
optimal verkningsgrad måste tryckförhållandet anpassas till det önskade
arbetstrycket. Skruvkompressorn kan arbeta vid höga varvtal och kombinerar
stora flöden med små yttre dimensioner p.g.a. att kompressorn saknar ventiler
och har inga obalanserade mekaniska krafter. Dock måste en axiell kraft tas
upp av lagringen, beroende på tryckskillnaden mellan insug och utlopp.
Ursprungligen var skruven symmetrisk, i dagsläget har konstruktionen
utvecklats och skruven finns i flera olika asymmetriska profiler. Detta ger i sin
tur förbättrad verkningsgrad, tack vare minskat inre läckage. [2]
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Oljefria skruvkompressorer
I torra skruvkompressorer används en kuggväxel för att synkronisera de
motroterande skruvarna. Det behövs ingen särskild smörjning i
kompressionskammaren eftersom varken rotorerna eller kompressorhuset
kommer i kontakt med varandra. Det medför att den producerade tryckluften är
helt oljefri. Rotorerna och huset måste tillverkas med väldigt stor precision för
att minimera läckaget vid kompressionen. Ofta byggs därför oljefria
skruvkompressorer i flera steg, se figur 2-4 nedan. [2]

Figur 2-4. Oljefri skruvkompressor. [2]

2.3.2

Dynamiska kompressorer

Den dynamiska kompressorn fungerar som en strömningsmaskin. Samtidigt
som gasen strömmar sker tryckhöjningen. Med hjälp av roterande skovlar
accelereras den strömmande gasen till hög hastighet. Därefter omvandlas
gasens hastighet till tryckenergi när den tvingas retardera under expansionen.
Det finns två olika utföranden beroende på strömningens huvudriktning, radialeller axialkompressorer. Ett vanligt exempel för radialutförandet är en turbo
(centrifugalkompressor). Den här sortens kompressorer arbetar med konstant
tryck och variabelt flöde, vilket gör att de lämpar sig väl till mycket stora
luftflöden. Dock innebär en liten tryckförändring (yttre förhållande) en stor
förändring av kapaciteten (flödet). [2]

2.4 Underhåll
Förebyggande underhåll, FU, utförs för att förebygga driftstörningar, som i
värsta fall kan leda till driftstopp. Det som brukar ingå i FU är smörjning,
rengöring och tillståndskontroller.
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Avhjälpande underhåll, AU, är de åtgärder man vidtar för att avhjälpa
uppkomna fel, ”reparation”.
Om ett avhjälpande underhåll är oplanerat, kan den ge höga
underhållskostnader och låg tillgänglighet. Om det avhjälpande underhållet
däremot är planerat medför det lägre kostnader för underhållet samt högre
tillgänglighet och lägre kapitalkostnader erhålls.
Existerar en brist på det förebyggande underhållet så leder det ofta till att en
stor del av det avhjälpande underhållet blir oplanerat. I figur 2-6 visas
underhållsverksamhetens indelningar som har gåtts igenom. [3]
Figur 2-5 visar ett typiskt samband mellan olika typer av underhåll.

Figur 2-5. Översikt av de olika typerna av underhåll. [3]

Många svenska företag är fast i en s.k. ”avhjälpande cirkus” för att
företagsledningarna inte vill att planering av underhållet ska kosta pengar.
Detta innebär att de flesta svenska företag idag har minst 70 % AU, då många
anser att underhållet av maskiner etc. är ett ”nödvändigt ont”. Det finns
blindhet för de fördelar ett effektivt underhåll medför i form av ökad säkerhet
för människan, ökad tillgänglighet samt ökad driftsäkerhet. Dessa leder dock
oftast till högre lönsamhet och ökad konkurrenskraft.
En viss attitydförändring kan ses inom de större företagen, där de strävar mot
att införa mer FU för att de har insett att lönsamheten kan ökas genom detta. En
viktig aspekt att förstå är att allt inte kan göras om till FU, en del AU – planerat
eller oplanerat (bl.a. beroende på den mänskliga faktorn) – kommer alltid att
finnas. I vissa fall är det oekonomiskt och/eller inte genomförbart med FU. [3]
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2.4.1

Varför förebyggande underhåll?

Det viktigaste målet med förebyggande underhåll är att minska
underhållskostnaderna och volymen underhållsarbeten. Fås rätt intervall fram
på det förebyggande underhållet kan det resultera i:
-

Haverier minimeras

-

Underhållsrelaterade stopptider minimeras

-

Kostnader beroende på följdskador minimeras

-

Ökad livslängd på maskiner och maskindelar

-

Hög underhållseffektivitet genom planering

-

Styrning av teknisk livslängd så att den sammanfaller med den
ekonomiska livslängden

-

Bättre reservdelsplanering

-

Kontinuitet i underhållsarbetet genom förbättrad dokumentation

Ofta införs inte förebyggande underhåll förrän problemen med stopptider,
haverier och underhållskostnader blivit för stora. Figur 2-5 visar vad som
brukar ske vid installation av ett förebyggande underhåll installeras i en
anläggning:

Figur 2-6. Vanlig utveckling efter att ha implementerat förebyggande underhåll i en anläggning. [3]
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Det förebyggande underhållet kan delas in i två huvudgrupper:
-

Direkt förebyggande underhåll, som vidtas för att förebygga att det blir
fel på en utrustning, exempelvis smörjning, rengöring samt
renoveringar.

-

Indirekt förebyggande underhåll, som är alla de åtgärder som syftar till
att upptäcka fel innan driftstörningar eller onödiga förstörelser
uppstår.[3]

2.5 LCC
2.5.1

Allmänt om LCC

En LCC (livstidskostnadsanalys) är ett bra verktyg att använda sig av när
exempelvis ny utrustning ska köpas in. Med hjälp av en LCC är det möjligt att
bedöma vilken utrustning som kommer att vara billigast och dessutom uppfylla
de tekniska specifikationerna. LCC är ett verktyg för att undersöka den totala
kostnaden under utrustningens livslängd.

Figur 2-7. Figuren visar vilket investeringsalternativ som är lämpligast beroende på drifttiden. [4]

Figur 2-7 visar att valet av utrustning beror på tiden. Om utrustningen skall
användas till tiden T1 så bör utrustning A väljas, vid längre tid än T1 väljs
utrustning B. [4]
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2.5.2

Vilka kostnader ska tas med vid beräkning av LCC?

En LCC- kalkyl är betydligt mer detaljerad än den vanliga investeringskalkylen
som vanligtvis bara är inriktad på direkta kostnader som uppstår vid
investeringen. När man upprättar en LCC gäller det att kombinera tekniskt
kunnande med ekonomiskt tänkande. I figur 2-8 framgår hur fördelningen av
kostnaderna ser ut.

Figur 2-8. ”Isberget”, som visar vilka indirekta kostnader som också finns utöver de direkta
kostnaderna. [4]

Risken som figur 2-8 visar är att bara toppen på isberget ses, vilket leder till en
dålig affär både för köpare och tillverkare. [4]
2.5.3

Tillämpningsområden för LCC

LCC är ett bra styrinstrument vid kostnadsminimering. En rätt upplagd LCCmodell på idé- och projektstadiet kan vara ett kraftfullt hjälpmedel för att
kritiskt se på en konstruktion. Upprättas en LCC- kalkyl kan det enkelt urskiljas
var en produkts stora kostnader kommer att ligga och utifrån dessa göra de
omstruktureringar som behövs. Några exempel på konstruktionsdetaljer som är
LCC- beroende är underhållsmässighet, komponentval, ställtid och
komplexitetsgrad vilket gör kostnadsminimering till ett av LCC- modellens
vanligaste användningsområde. [4]
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LCC- kalkylen går också använda som ett kostnadsuppföljningsverktyg där
verkligt utfall jämförs med kalkylerat utfall. LCC vid uppföljning kan också ses
som ett sätt att göra leverantörsvärdering. En sådan här uppföljning kan ge svar
på hur väl en leverantör håller vad de lovar. Det kan vara ett sätt att få
leverantören att byta tillverkningsmetod, göra konstruktionsförbättringar m.m.
2.5.4

Problem med LCC

Det kan uppstå problem på två plan, det ena vid införandet av LCC – tänkandet
på ett företag då ingen vill erkänna att de har gjort en dålig upphandling eller
att leverantören har konstruerat en produkt som kräver många och dyra
reservdelar. Detta är sådant som kommer fram vid införande av denna modell.
Det andra rör kostnaderna i själva LCC – modellen.
-

De vanligaste hindren för införandet av LCC är:

-

LCC – policyn är inte förankrad i hela företaget

-

Tröghet i organisationen

-

Ointresse för drifts – och underhållskostnader

-

Otillräcklig LCC – kompetens

-

Otillräcklig drift – och erfarenhetsuppföljning

-

Kostar tid och pengar i ökat upphandlingsarbete [4]

2.6 Investeringskalkyl
Med investering menas kapitalanvändning som får betalningskonsekvenser,
både in- och utbetalningar på lång sikt. Investeringar syftar ofta till att öka
lönsamheten. Detta kan ske genom rationaliseringsinvesteringar, vilket innebär
att kostnaderna sänks i företaget med hjälp av en investering.
Ofta är investeringsbeslut svåra beslut för att de präglas av osäkerhet. För att
underlätta beslutsfattandet använder man sig av investeringskalkyler. Principen
för investeringskalkyler är att se om en grundinvestering är försvarbar med
hänsyn till storlek och tidsmässig fördelning av de inbetalningsöverskott,
inbetalningar minus utbetalningar under en period, som genereras. [8]
2.6.1

Grundbegrepp

Det finns vissa grundbegrepp som används vid en investeringskalkyl.
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-

Grundinvesteringen, G, omfattar utbetalningarna i samband med själva
investeringen. Där ingår även konsekvensinvesteringar som t.ex.
transporter, försäkringar och installationsåtgärder.

-

Inbetalningsöverskott, a, är skillnaden mellan inbetalningar och
utbetalningar. I praktiken kan det dock vara svårt att beräkna a.

-

Restvärde, R, är summan av investeringens värde efter att den
ekonomiska livslängden är förbrukad och skrotvärdet på investeringen. I
vissa fall kan R vara negativt då det kan kosta pengar att bli av med
investeringen, t.ex. riva en byggnad.

-

Ekonomisk livslängd, n, är den tid som det är ekonomiskt meningsfullt
att använda investeringen. Den skiljer sig från den tekniska livslängden
som är den tid det tar innan investeringen är helt oanvändbar. Den
ekonomiska livslängden är kortare p.g.a. flera orsaker. T.ex. att den
tekniska utvecklingen medför att effektivare och mer ekonomiska
alternativ finns på marknaden.

-

Kalkylränta, r, är det krav på förräntning företaget ställer på satsat
kapital. Kalkylräntan används för att göra de in- och utbetalningar som
investeringar medför jämförbara. [8]

2.6.2

Kapitalvärdemetoden

Enligt kapitalvärdemetoden jämförs de olika betalningarna med varandra vid
nollpunkten, d.v.s. vid tidpunkten för investeringsbeslutet. Alla framtida
betalningar räknas då om till värden vid denna tidpunkt, nuvärden.
Kapitalvärdemetoden kallas även nuvärdesmetoden därför att
inbetalningsöverskotten diskonteras till nuvärde med hjälp av kalkylräntan.
En investering är lönsam om nuvärdet av inbetalningsöverskottet överstiger
investeringens storlek, differensen kallas kapitalvärde. Alltså är en investering
lönsam om den har ett kapitalvärde som är större än 0. Jämför man flera olika
investeringsalternativ är det alternativ bäst som har störst kapitalvärde.
För att upprätta en investeringskalkyl enligt kapitalvärdesmetoden kan man gå
tillväga på följande sätt:
-

Bestäm värdet på grundinvesteringen.

-

Beräkna den ekonomiska livslängden.

-

Beräkna värden på årliga inbetalningsöverskott och eventuellt restvärde
under den ekonomiska livslängden.
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-

Beräkna nuvärdet av alla framtida betalningsöverskott.

-

Bestäm kapitalvärdet genom att dra investeringsbeloppet, enligt första
punkten, ifrån summan av nuvärden, enligt fjärde punkten. [8]

Formler [8]
När a är olika stort skilda år:
Kapitalvärde = a1 * 1/ (1+r) n + a2 * 1/ (1+r) n + … + an * 1/ (1+r) n + R * 1/
(1+r) n - G
När a är lika stort varje år:
Kapitalvärde = a * 1-(1+r)-n/r + R * 1/(1+r)n - G

2.7 Paretodiagram
Vid arbete med kvalitetsförbättringar finns det oftast flera problem att ta itu
med. Vanligast är viljan att lösa ett problem i taget. Med hjälp av ett
paretodiagram kan ordningen bestämmas för vilka av problemen som skall
angripas först. Datamaterial samlas in som sedan ligger till grund för själva
utförandet av paretodiagrammet. Strecktablån visar inte informationen på ett
överskådligt sätt. Illustreras data i ett paretodiagram istället fås en tydlig bild av
hur vanliga feltyperna är.
Figur 2-9, visas ett exempel på ett paretodiagram där det enkelt kan utläsas
vilket det vanligaste felet är och hur stor andel varje fel bidrar till helheten. Det
pratas om den s.k. 80/20 regeln även vid paretodiagram. Ofta visar
paretodiagrammet att ett mycket litet antal feltyper svarar för en mycket stor
del av det totala antalet fel. Dock är det inte alltid helt självklart att det är
antalet fel som ska studeras och ligga till grund för val av åtgärd. En annan
variabel är att studera konsekvenskostnaden för feltypen. Det finns alltså flera
olika varianter av paretodiagrammet.
Varje typ av fel illustreras av en stapel, dess höjd är lika med antalet defekter
på vänstra skalan. På den högra skalan visas andelen defekter. Den feltyp som
har störst andel defekter placeras längst till vänster. Därefter avtar andelen
defekter åt höger. Ibland slås flera fel ihop till en grupp ”övrigt”, om de
enskilda feltyperna inte bidrar med så mycket till helheten. En linje dras, som
visar de ackumulerade antalet defekter respektive kumulerade andelen defekter.
Det är viktigt att visa hur, var och när data har insamlats. [5]
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Figur 2-9. Exempel på ett paretodiagram.

2.8 Arbetsmiljö
2.8.1

Önskvärt och icke önskvärt ljud

Ur individens synvinkel kan ljud delas in i önskvärt ljud och icke önskvärt ljud.
Icke önskvärt ljud brukar anges som definitionen på buller. Alla individer har
olika uppfattningar om vad som är önskvärt ljud och icke önskvärt ljud.
Önskvärt ljud för en individ kan vara buller för andra individer och naturligtvis
kan samma ljud, vid andra tidpunkter, vara buller för individen själv.
Vanligtvis när det pratas om buller tänker de flesta människor på ljud som de
skulle vilja undvika i nästan alla situationer. [6]
Om ett ljud är önskvärt eller icke önskvärt beror på många olika faktorer som
till exempel tidpunkten och varaktigheten, ljudets karaktär som meningsfull
informationsbärare eller enbart meningslöst brusljud, informationens betydelse
för individen, ljudets styrka och frekvenssammansättning. Att mäta buller
generellt går därför inte, så när det pratas om bullernivå menas i regel ett mått
på ljudets styrka och inte ett mått på graden av icke önskvärt ljud. [6]
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2.8.2

Buller i arbetslivet

Över en miljon av den svenska befolkningen är hörselskadade, 57 procent män
och 43 procent kvinnor (2005). Detta är en ökning av andelen hörselskadade
från 10 procent 1990 till 14 procent 2005 i åldersgruppen 16-84 år.
Hörselskador är ett av de vanligaste funktionshindren i arbetslivet och
förekommer i så gott som alla yrken och branscher. Andelen arbetare som är
hörselskadade är cirka 18 procent och andelen tjänstemän som är hörselskadade
är cirka 12 procent. [6]
2.8.3

Vad är ljud?

Ljud kan beskrivas som vågrörelser inom ett visst frekvensområde, det vill säga
täthets- och tryckvariationer som utbreder sig i en gas, vätska eller fast kropp.
Ljudets styrka anges med en logaritmisk storhet, den så kallade ljudtrycksnivån
som har enheten decibel (dB). Att denna skala är logaritmisk betyder att om
ljudets styrka ökar med 8-10 dB upplevs ljudet som en fördubbling av
hörselintrycket. [6]
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3 Genomförande
Genomförandet delas upp i två olika delar, nulägesanalys och
leverantörskontakt. Syftet med rapporten är att genomföra en nulägesanalys av
de befintliga kompressorerna för att sedan jämföra resultatet med en
nyinvestering. För att öka förståelsen för hur system 751 och dess
kolvkompressorer (Q1, Q2 och Q3) har en systembeskrivning genomförts (se
punkt 4.1).

3.1 Metodval
För att jämföra investeringsalternativen, mot varandra och nuvarande
kompressorer, rent ekonomiskt har en LCC- och nuvärdeskalkyl upprättats och
genomförts.
En ljudmätning, har genomförts för att se om arbetsmiljön kan förbättras vid en
eventuell investering. Även en elmätning har utförts så att elförbrukningen hos
kolvkompressorerna kan relateras gentemot skruvkompressorer.
För att de vanligaste felen hos kolvkompressorerna lätt skall kunna överblickas
används ett paretodiagram, ett för varje kolvkompressor.

3.2 Nulägesanalys
3.2.1

Datainsamling

Datainsamlingen har skett via insamling och genomgång av olika arbetsorder
för AU och FU. Dessa är hämtade ur datasystemet SAP. SAP är ett datasystem
som Ringhals använder sig av för informationshantering, bl.a. för att registrera
ordrar. Alla arbetsordrar samlades upp och sammanställdes, vilket blev 133st,
från 1999 till 2008 för alla tre kompressorerna. Varje order har i sin tur två
andra dokument kopplade till sig, felmeddelande och avbrottsunderlag, som
även de undersöktes. Detta gjordes för att kunna utreda vilka underhållsinsatser
som har krävts. De uppgifter som ansågs vara kostnadsrelevanta att leta efter i
de olika ordrarna är tiden för utfört arbete, antalet tekniker arbetet krävt och de
reservdelar som bytts. Andra relevanta uppgifter för att uppnå målen var att
titta efter vilka åtgärder som utförts, för att få fram vilka de vanligaste felen är
(se punkt 4.3.5). Sammanställningarna gjordes i Excel och i Word på flera
nivåer, per kompressor, årsvis per kompressor, årsvis totalt för alla
kompressorer och en total sammanställning årsvis där alla kostnadsbärare är
inkluderade (se bilaga 4 och 5).
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I dessa arbetsordrar fås i de flesta fall den tid som arbetet har tagit, vilka
reservdelar som har bytts ut och antalet personer som har utfört arbetet. Dock
är inte alla arbetsordrar korrekt avrapporterade med tider för utfört arbete,
reservdelar som bytts och hur många tekniker som varit inblandade och jobbat
på komponenten. För att fylla ut dessa tomrum har serviceteknikerna på RUM1
kontaktats, som bl.a. har utförande ansvar för kompressorerna i system 751.
Serviceteknikerna har en bok där de har noterat alla jobben som utförts,
tidsåtgången och vilken personal jobbet krävt. På så sätt erhölls den
informationen som saknades i arbetsordrarna i SAP.
För att få en bra bild över hur system 751 fungerar, hur stort systemet är och
vilka komponenter som ingår i systemet, användes ett arkiv där det finns
pärmar som kallas A-dok och C-dok. A-dok är en beskrivning på en mer
övergripande nivå där de krav som ställs på system 751 beskrivs och vilka
andra system som system 751 försörjer. Det finns även angivet vilka nuvarande
krav som finns på de komponenter som ingår i systemet. I C-dok beskrivs det
vilka komponenter som ingår, vilken service som ska göras, hur servicen ska
utföras och så vidare. Den går alltså mer in på detaljnivå i system 751.
3.2.2

Elmätning

Eftersom ca 70 % av kostnaderna för en kompressor är elförsörjning [2]
genomfördes en mätning av den ström som kompressorerna förbrukar (se
bilaga 2). Nyare kompressorer kan vara mer energieffektiva, därför undersöktes
det om det skiljer sig något mellan nuvarande kompressorer och nya. Genom
att veta strömmen är det enkelt att räkna ut vilken elförbrukning
komponenterna har (se punkt 4.2.1.).
För att göra en rättvis uträkning av elförbrukningen hos kompressorerna
behövdes en siffra på hur många drifttimmar varje kompressor har per år.
Dessa drifttimmar kunde tas fram genom kompressorernas styrsystem som
räknar de timmar som kompressorerna är i drift.
Kompressorerna har tre olika driftsteg, fullast, halvlast och avlastad. Enligt den
första mätningen visade det sig att kompressorerna drar olika mycket ström
beroende på vilket driftsteg de ligger på. För att kunna räkna ut den verkliga
elförbrukningen/år behövdes därför intervallet hur ofta kompressorerna kör på
de olika stegen uppskattas.
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Då endast den totala drifttiden/år per kompressor hade fastställts, var ytterligare
en mätning tvungen att genomföras av strömmen, fast denna gång under några
dygn. Med hjälp av RUE1 kopplades en skrivare på för varje kompressor som
loggade hur strömmen varierade under dygnen. På så sätt kunde den
procentuella siffran på hur ofta kompressorerna gick på fullast, halvlast och
avlastad uppskattas. Multipliceras det resultatet med antalet drifttimmar per år
fås hur många drifttimmar kompressorerna går på fullast, halvlast och avlastad
per år.
Genom att räkna om strömmen till eleffekt, tillsammans med drifttimmarna i de
olika stegen, (fullast, halvlast och avlastad) fås den totala elförbrukningen per
kompressor/år.
Tyvärr kunde inte den andra elmätningen genomföras korrekt då skrivaren som
loggade strömmen felfungerade under båda försöken. Det medför att det inte
gick att få fram hur ofta kompressorerna går på fullast, halvlast eller avlastad.
Vilket i sin tur även innebär att det inte gick att genomföra en rättvis
jämförelse, gällande driftkostnader, mellan befintliga kompressorer och
nyinvesteringsalternativen.
3.2.3

Administrativt arbete

Uppfattningen var att det krävs mycket administrativt arbete för ett AU. Därför
utreddes hur det går till administrativt när ett AU uppstår, vilka personer som
blir inblandade och hur mycket resurser som behövs innan och efter själva
arbetet kan utföras. Ett möte med en av arbetsledarna på RUM1, planerades in
där alla aktiviteter som inträffar togs fram, från att ett felmeddelande skapas
tills att felet är åtgärdat. Resultatet blev ett flödesschema över det
administrativa arbetet som krävs vid ett AU (se figur 4-5), där det lätt går att
följa vilka steg som ingår i processen.
De tider som datasystemet SAP visade är endast den tiden det tagit att åtgärda
felet när redan mycket administrativt arbete är utfört, alltså rutan ”UH utför
arbete på komponenten” i flödesschemat (se figur 4-5).
Därför simulerades ett ”vanligt” fel, och tiden togs på varje delmoment i
flödesschemat, från det att ett felmeddelande uppstått till dess att felet har
åtgärdats. På så sätt togs en kostnad fram på det administrativa arbetet, då
arbetsgången i princip är likadan för varje felmeddelande.
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3.2.4

Ljudnivå i kompressorrum

Arbetsmiljön påverkar självklart personalen och höga ljud kan vara en
påfrestning att utsättas för under en längre tid, t.ex. när en översyn på
kompressorerna skall utföras. Därför genomfördes en mätning av ljudnivån, för
att sedan jämföra resultatet med vad nya kompressorer alstrar (se figur 4-15).
Eftersom arbetsmiljön är en viktig aspekt så kan det vara av stor vikt att
försöka få ner ljudnivån till en mer acceptabel nivå.
Själva mätningen utfördes genom att en decibelmätare lånades och mätningen
gjordes inne på stationen (se bilaga 13). För samma system (751) på block 2
sitter det i dagens läge skruvkompressorer, jämfört med block 1 där det sitter
kolvkompressorer. Därför gjordes en mätning till på dessa för att se om det var
någon skillnad på ljudnivån mellan de olika kompressortyperna (se bilaga 14).
3.2.5

Hög- och lågtrycksventiler

Efter undersökningen av de vanligaste felen visade paretodiagrammet att högoch lågtrycksventiler är den största felkällan (se figur 4-11,12,13). Därför var
det relevant att titta närmare på dessa och vilka kostnader de bytena medför.
Enligt serviceteknikerna på RUM1 renoveras de bytta ventilerna. Denna
renovering är inte inkluderad i den datainsamling som gjorts från SAP och
aktuella arbetsordrar. Med hjälp av servicetekniker på RUM1 togs det fram
vilka komponenter som byts vid en renovering av en ventil samt hur många
mantimmar jobbet tar. Priser för varje komponent gick att få fram genom
reservdelslistan för 751-kompressorerna ur SAP. Eftersom dessa insatser
kräver både mantimmar och reservdelar adderades dessa kostnader till den
totala underhållskostnaden för kompressorerna i system 751.
Genom att undersöka arbetsordrarna, för AU och FU, som utförts på
kompressorerna sorterades de ordrar där hög- eller lågtrycksventiler bytts.
Dessa ordrar samlades årsvis och med hjälp av en kalkyl (se bilaga 3) kunde
det enkelt räknas ut hur många mantimmar och reservdelskostnader varje order
medförde för ventilrenovering hos kompressorerna Q1, Q2 och Q3 (se punkt
4.3.3).
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3.3 Leverantörskontakt
Analysen av de underhållsinsatser som utförts på kompressorerna, system 751,
behövdes sättas i relation till något för att få bästa resultat. Därför togs det
kontakt med två stycken leverantörer av kompressorer, Ingersoll Rand AB och
Atlas Copco Compressor AB. Motiveringen till att just dessa två leverantörer
kontaktades är att de befintliga kompressorerna i system 751 är av märket
Ingersoll Rand AB samt att Atlas Copco Compressor AB är en stor aktör inom
branschen. Syftet var att få alternativa åtgärdsförslag till nuvarande situation.
Vilka kompressorer som skulle kunna ersätta de befintliga och vilka
underhållskostnader och driftskostnader dessa medför. Med hjälp av det
resultatet upprättades en jämförelse mellan de olika alternativen samt en
jämförelse med befintlig anläggning. En LCC- kalkyl användes för att beräkna
fram livstidskostnaden för alternativa kompressorer. För att se om en alternativ
investering är lönsam, användes en nuvärdeskalkyl.
3.3.1

Kravspecifikation

För att kunna ge leverantörerna ett bra underlag för att kunna kalkylera den
bästa lösningen upprättades en kravspecifikation. Genom att studera
systembeskrivningen hos system 751 från Ringhals arkiv, A-dok, hittades krav
som ställs på kompressorerna, systemet i sig och även kringutrustningen som
t.ex. efterkylare och adsorptionstorkar. Genom att sammanfatta de viktigaste
och mest relevanta detaljerna skapades en kravspecifikation (se punkt 4.5.1)
som sedan låg till grund för leverantörskontakten.
3.3.2

Kontakt med annan verksamhet

Kontakt togs med ett företag som heter SCA Hygien Products för att utreda
deras uppfattning kring Atlas Copcos skruvkompressorer (se punkt 4.5.4).
Detta för att få en bild från en annan verksamhet och en helt opartisk
granskning. De frågor som behövdes besvaras var bl.a. om FU- intervallet
stämmer, hur tillförlitligheten är och om de utlovade kostnaderna stämmer?
Kontakt med ett företag som har Ingersoll Rand skruvkompressorer kunde inte
genomföras då någon referens inte kunde erhållas.
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4 Resultat
Nedan följer resultatet av analysarbetet som är uppdelat i två stycken, nuläge
och alternativ lösning.

4.1 Systembeskrivning 751
Här beskrivs resultatet av nulägesanalysen på de befintliga kompressorer som
finns idag i system 751 på Ringhals AB.
4.1.1

Allmän beskrivning

Driftuppgiften är att från kompressorer leverera torr och oljefri tryckluft till
tryckluftsmanövrerade ventiler och till instrument. Torr och oljefri tryckluft
skall levereras från tryckluftsflaskor till tryckluftsmanövrerade ventiler i
system 361 (tryckavsäkring i reaktorinneslutning). Det skall även levereras
tryckluft till system 753 som är tryckanläggning för serviceluft.

Figur 4-1. Flödesschema över kompressoranläggningen system 751.

Tryckluftsanläggningen för instrument- och manöverluft innefattar
kompressorer med efterkylare, adsorptionstorkar, förrådstankar samt rörsystem
för distribution av tryckluft. Efterkylarna skall kyla, till maximalt 33 ˚C, och
avfukta den tryckluft som kommer från kompressorerna.
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För att kompressorerna ska leverera tillräckligt torr luft, krävs tre
adsorptionstorkare, en till varje kompressor. Dessa torkare kräver ett visst FU
för att kunna fälla ut fukten i den luft som kompressorerna levererar. Varje
adsorptionstorkare har två olika torktorn som innehåller ett torkmedel som
kallas silikagel. Adsorptionstorkarnas uppgift är att torka tryckluften så att den
får en daggpunkt på maximalt +2 ˚C.
4.1.2

Kompressorer Q001, Q002 och Q003

Det finns tre stycken kolvkompressorer (Q1, Q2 och Q3 i figur 4-1) i systemet
och de har en luftkapacitet vardera på 30m3/min. Dessa är tillverkade av
Ingersoll Rand AB, modell H7 XLE-2 NL-2, och är tvåstegsdubbelverkande
kolvkompressorer med effektbehov på 148 kW. Kylning sker med vatten, från
system 714 och det produceras helt oljefri tryckluft. Efter att tryckluften har
lämnat kompressorerna så torkas den i tre adsorptionstorkar, där även
dammfilter finns.
En av tre tryckluftskompressorer är nästan alltid i kontinuerlig drift och vid
behov startas ytterligare en eller två kompressorer automatiskt. Startordningen
växlar, en gång varje vecka, mellan kompressorerna men baskompressorn står
alltid i drift. Kompressorerna styrs av trycktransmittrar och dessa anger när
kompressorerna skall växla mellan fullast, halvlast och avlastad. Avlastad
innebär att avlastningsventilerna (2st) står öppna. Står kompressorn på halvlast
så är en av ventilerna stängd och den andra öppen. Vid fullast är båda
ventilerna stängda, vilket innebär att kompressorn går för fullt tryck.
Vid start av kompressor skall den gå avlastad i 20 sekunder innan den går över
till något av de andra lägena. För att förhindra fler än två kompressorstarter per
timme och att motorn ska hinna kylas ned vid tomgångskörning under stopp
skall kompressorn gå avlastad i 30 minuter innan den stoppar, om inte någon
tryckförändring har uppstått.
Nedan följer en trycktabell där det går att utläsa när kompressorerna växlar
mellan de olika tillstånden beroende på de värden som trycktransmittrarna
visar.
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FALLANDE TRYCK

Tryck, bar (a)
< 8,2
< 8,0
< 7,9
< 7.8
< 7,7
< 7,6
< 7,5
< 7,4

STIGANDE TRYCK

Tryck, bar (a)
> 7,8
> 7,9
> 8,0
> 8,1
> 8,2
> 8,3

Prioritet 1
AVLASTAD
HALVLAST
FULLAST

Prioritet 2
STOPPAD

Prioritet 3
STOPPAD

HALVLAST
FULLAST
HALVLAST
FULLAST
Prioritet 1
FULLAST

Prioritet 2
FULLAST

Prioritet 3
FULLAST
HALVLAST
AVLASTAD

HALVLAST
AVLASTAD
HALVLAST
AVLASTAD

Figur 4-2. Driftschema för 751-kompressorerna.

Det går att köra kompressorerna i två olika lägen, AUTO och manuellt. I läget
AUTO så gäller värdena under prioritet 1 hos baskompressorn. Vid manuellt
läge styrs Q1 enligt prioritet 1, Q2 enligt prioritet 2 och Q3 enligt prioritet 3.
4.1.3

Tillförlitlighet

Säkerhet är av stor prioritet på Ringhals eftersom de bedriver en sådan
verksamhet som kräver det. Därför ställs det även krav på de komponenter som
finns i kärnkraftverket. Kolvkompressorerna i system 751 måste ständigt
leverera oljefri tryckluft till instrument och tryckluftmanövrerade ventiler och
därför är tillförlitligheten av yttersta vikt. Skulle kompressorerna inte klara av
detta kan det innebära stora konsekvenser. Driften av kärnkraftverket skulle
begränsas och vilket i sin tur kan medföra stora ekonomiska förluster. Därför är
det ett krav att driftberedskapen skall vara hög, vilket innebär att vid
reaktordrift ska samtliga kompressorer och tankar vara driftklara. En annan
anledning till detta är att det skall finnas redundans, tre stycken kompressorer
parallellkopplade och driftklara till samma nät. Skulle det ändå leda till haveri
så finns möjligheten förse system 751 ifrån block 2, dock är detta inte det bästa
då block 2 självklart behöver tryckluften i sitt system.
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Tillförlitlighet 2007
10-751
Kompressor
Q1
Q2
Q3

Drifttimmar Avbrottstimmar (AU) Antal AU Antal timmar i drift Drifttid (%)
3503
127
4
3376
96%
3405
28
1
3377
99%
3944
38
2
3906
99%

Tabell 4-3. Tabellen visar tillförlitligheten för kompressorerna i system 751 för år 2007.

Ovanstående tabell (4-3) visar ett prov på tillförlitligheten under år 2007.
Drifttimmarna kommer ifrån en räknare som finns i styrsystemet för
kompressorerna i system 751. De avbrottstimmar (från AU) som visas är tagna
från aktuella ordrar gällande år, från det att jobbet har hämtats ut till att jobbet
har skrivits av. Detta visar en hög procentuell drifttid år 2007 då det inte var så
många timmar som kompressorerna stod helt stilla, vilket tyder på att
tillförlitligheten var hög det året. Medeltalet för antalet avbrottstimmar för en
kompressor, de senaste 10 åren, är 78 timmar endast för AU.
Det skick kompressorerna är i samt den tekniska livslängden påverkar
tillförlitligheten. Den tekniska livslängden brukar vara runt 100 000
drifttimmar för en kompressor, enligt leverantörer. Högt räknat med ett
medeltal för drifttimmarna på 4000 h/år ger en teknisk livsländ på ca 25 år i
detta fall. Slutsatsen kan då dras att kompressorerna i system 751 är långt över
sin tekniska livslängd då dessa är av ursprungsleverans från 1971.
Tillförlitligheten minskar generellt sett då den tekniska livslängden är
överskriden. I dagens läge finns inga starka bevis på att tillförlitligheten
sjunker, då avbrottstiden på kompressorerna ligger på en jämn nivå och visar
inga större tendenser till att öka.

4.2 Driftkostnad
Adderas underhållskostnaderna tillsammans med kostnaden för elförbrukning
för att ha kompressorerna i drift fås driftkostnaden.
4.2.1

Elkostnader

Kompressorerna av denna storlek som det handlar om i detta fall, förbrukar
relativt mycket effekt, skruv som kolvkompressor. Jämförelsevis med t.ex.
hobbykompressorer som har en effekt under 10 kW. Kolvkompressorerna i
system 751 förbrukar vid fullast 159 kW, vid halvlast 103 kW och när de är
avlastade förbrukar de 61 kW.
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Elmätning av kompressor 10-751-Q001
Elmotor:
3 fas, 500V (U)
Effektbehov:
148kW
Motoreffekt:
162kW
Verknings grad: cos(Φ)=0,8
P=√3*U*I*cos(Φ)
Effekt:
Last
Fullast
Halvlast
Avlastad
Kompressor
Q1
Q2
Q3
Medelvärde

Ström (A)

Effekt (kW)

229
148
88

159
103
61

Elkostnad (0,6
kr/kW & 4000 h)
380 774 kr
246 090 kr
146 324 kr

Driftimmar 2007
3503
3405
3944
3617

Tabell 4-4. Tabellen visar resultatet av den första elmätningen som gjordes. (Cos Φ) har antagits till
0,8 då märkning på motorerna saknades.

Drifttimmarna är tagna från det nuvarande styrsystemet, ABB AC800, som har
bokfört den tid där kompressorerna har varit i drift år 2007. Dessa ligger till
grund för uträkningen av elkostnaden 2007, se tabell 4-4.

4.3 Underhåll
Det krävs stora underhållinsatser hos kompressorerna som försörjer system 751
med tryckluft. I underhållsinsatserna ingår det flera olika kostnadsbärare som
bidrar till helheten. Dessa beskrivs mer detaljerat under nedanstående punkter
(4.3.1 – 4.3.6).
Ringhals har ett planerat underhåll, FU, som utförs med olika intervall
beroende på storleken på underhållsinsatsen. FU fungerar som en service av
komponenten med tillståndskontroll där man rengör, byter packningar och
åtgärdar de fel som upptäcks.
Var tredje år utförs en stor översyn av kompressorerna där man demonterar och
återmonterar de delar som ingår i översynen. Däri ingår bl.a. kontroll och ev.
byte av samtliga hög- och lågtrycksventiler, drivrem och oljebyte.
Varje år utförs en mindre översyn av kompressorerna där man också
demonterar och återmonterar de delar som ingår i översynen. Den mindre
översynen är dock inte lika omfattande där kontroll och ev. byte av enbart
tryckventilerna på högtryckssidan och drivrem sker.
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En annan kategori av underhåll är AU. Är det någon komponent som felar så
kan det uppstå ett AU beroende på felets storlek och vilka åtgärder som kan
tänkas krävas. Är felet så pass allvarligt att ett AU krävs stoppas komponenten
från drift och felet åtgärdas. Mer om detta under punkten 4.3.2.
4.3.1

Mantimmar

För att få en större förståelse för hur mycket resurser som verkligen läggs ner
på underhållsarbete hos kompressorerna i system 751, summerades alla
mantimmar som har förbrukats i samband med arbete på kompressorerna. De
faktorer som bundit upp mantimmar är AU, FU, FU på adsorptionstorkarna
(E004-009), administrativt arbete när ett AU uppstår och ventilrenovering för
utbytta hög- och lågtrycksventiler.
AU
FU-Q001-003
FU-E004-009
Ventilrenovering
Administrativ tid
Totalt
Totalkostnad (kr)
Q1,Q2,Q3/år
En komp./år

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

148
171
42
140
501
250 500
Medel
494
165

116
155
48
40
90
449
224 500
Median
483
161

208
283
144
90
725
362 500

110
136
24
40
310
155 000

164
232
80
80
556
278 000

38
280
116
30
464
232 000

180
16
90
70
356
178 000

435
80
48
56
100
719
359 500

208
288
88
70
654
327 000

32
112
24
40
208
104 000

Tabell 4-5. Tabellen visar hur många mantimmar som har förbrukats per år samt vilken aktivitet som
de är kopplade till.

I tabellen ovan visas hur många mantimmar varje aktivitet har bidragit med de
senaste 10 åren. Medelvärdet visar att man lägger ned ca 500 mantimmar per år
på underhåll hos kompressorerna så att de kan bibehålla driften av system 751.
I snitt lägger man alltså ned ca 250 000 kr om året bara på egen personal,
räknat med 500 kr/h.
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4.3.2

Administrativt arbete

På Ringhals AB finns det två olika sorters felmeddelanden, den ena sorten
kräver avställning av kompressorn medan den andra sorten inte kräver
avställning av kompressorn. När felet inte kräver avställning kan
serviceteknikerna gå ut till station och åtgärda felet direkt efter morgonmötet
med underhållsingenjörerna, se alternativ blå slinga figur 4-6. När felet kräver
avställning så forsätter flödesschemat enligt den röda slingan, figur 4-6. Då
involveras inte bara servicetekniker och underhållsingenjörer utan även
driftingenjörer och personal från kontrollrummet. Driftingenjörerna
tillsammans med kontrollrummet planerar och ser till att avställning sker, vilket
tar i genomsnitt ca 5.5 mantimmar. Efter att avställning är gjord kan
servicetekniker gå ut till station och förhoppningsvis åtgärda felet. När
serviceteknikerna utfört arbetet görs även avrapporteringen av
serviceteknikerna, se figur 4-6. När rapporten är skriven och felet är åtgärdat,
får driften klartecken att starta upp maskineriet, se näst sista rutan i figur 4-6.

Figur 4-6. Flödesschema över den administrativa gången när ett felmeddelande på en komponent
uppstår, som leder till ett AU.

Så om felet är av den sort som kräver avställning ligger den genomsnittliga
administrativa tiden per fel på ca 10 mantimmar. I tabell 4-7 visas vad den
administrativa tiden har kostat per år på alla tre kompressorerna i system 751.
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Mantimmar/AU:
Personalkostnad/tim:
År
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

10
500 kr
Antalet AU Total tid (h) Administrativ kostnad
14
140
70 000,00 kr
9
90
45 000,00 kr
9
90
45 000,00 kr
4
40
20 000,00 kr
8
80
40 000,00 kr
3
30
15 000,00 kr
7
70
35 000,00 kr
10
100
50 000,00 kr
7
70
35 000,00 kr
4
40
20 000,00 kr

Tabell 4-7. Tabellen visar den administrativa kostnaden/år som beror på antalet AU som har uppstått
under det aktuella året.

4.3.3

Ventilrenovering

En av de stora felkällorna till uppkomsten av AU är de hög- och
lågtrycksventiler som sitter på 751-kompressorerna. Det finns 8 st.
högtrycksventiler, varav 4 st. tryckventiler och 4 st. sugventiler, och 12 st.
lågtrycksventiler, varav 6 st. tryckventiler och 6 st. sugventiler. Om någon
ventil läcker och behöver bytas så finns det nyrenoverade ventiler tillgängliga
att byta till.
Det sitter emellertid inte samma sorts ventiler på samtliga tre kompressorer
utan en del har bytts till nyare modell och beroende på modell så ingår det olika
reparationssatser och reservdelar i en renovering.
-

Q1: Nya ventiler på HT- sidan (8 st.) och LT- sidan (12 st.)

-

Q2: Gamla ventiler på HT- sidan (8 st.) och LT- sidan (12 st.)

-

Q3: Nya ventiler på HT- sidan (8 st.) och gamla ventiler på LT- sidan
(12st)
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Gamla modellen
HT sugventil
HT tryckventil
LT sugventil
LT tryckventil

Packning (st)

O-ring (st)

1
1
1
1

1
1
-

1
1
-

Nya modellen

Teflontätning (st)

O-ring (st)

Rep.sats (st)

HT sugventil
HT tryckventil
LT sugventil
LT tryckventil

1
1
-

1
1
-

24
24
44
44

Timkostnad

Totalt/ventil

500,00 kr

1 000,00 kr

Mantimmar/ventil
2

Kolvring, teflon (st) Ventilplatta (st) Styrning (st) Rep.sats (st) Total kostnad/ventil

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

2 228,37 kr
1 681,84 kr
3 630,62 kr
2 510,18 kr
Total kostnad/ventil

2 226,02 kr
1 574,40 kr
3 998,60 kr
2 886,40 kr

Tabell 4-8. Tabell över reservdelskostnad/ventil samt kostnad för mantimmar/ventil.

I tabell 4-8 visas vilken reservdelskostnad som uppstår för att renovera en högeller lågtrycksventil. Reservdelskostnaden för varje enhet är hämtad från
reservdelslistan för 751-kompressorerna ur SAP. Till det tillkommer det en
kostnad för själva jobbet. Det tar ca 2 mantimmar för att renovera en ventil,
oberoende typ. Timkostnaden på 500 kr för egen personal är standard på
Ringhals när man kalkylerar kostnaden för de mantimmar jobbet binder upp.
Efter att ha sammanställt de ventilrenoveringar som har gjorts under de senaste
10 åren (se bilaga 3) på 751-kompressorerna så togs en medelkostnad fram på
114 143 kr/år för alla tre kompressorer. Den siffran inkluderar både reservdelsoch personalkostnaden för renovering.
4.3.4

Underhållskostnader

De kostnadsbärare som ingår i underhållskostnaderna är mantimmar och
reservdelar. Medeltalet på underhållskostnaden är 550 000 kr men år 2002,
2006 och 2008 skiljer sig ifrån snittet. År 2002 hade man endast fyra stycken
AU för alla tre kompressorer tillsammans, vilket medför att den administrativa
kostnaden också blir mindre och den totala underhållskostnaden hölls därför
nere. År 2006 hade man hela 10 stycken AU för alla tre kompressorerna
tillsammans, varav på ett AU bestämde man sig för att göra en total översyn av
kompressor Q001. Detta medförde många mantimmar och höga
reservdelskostnader som bidrog till en hög underhållskostnad detta år. År 2008
hade man endast fyra stycken AU, som alla var sträckning av drivrem, vilket
betydde få mantimmar och inga reservdelskostnader.
År 2000 och 2006 gjordes en service på adsorptionstorkarna (E004-009) vilket
medförde byte av silikagelmassan i alla tornen, varav de lite högre
underhållskostnaderna de åren (se bilaga 1 för kostnadskalkyl av
adsorptionstorkar).
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Nedanstående tabell, se tabell 4-9, är en sammanställning av ovanstående
punkter (4.3) i resultatet. Underhållskostnaden som visas i tabell 4-9 och figur
4-10 är för alla tre kompressorerna tillsammans.
10-751-Q001-003
AU (kr)
FU-Q001-003 (kr)
FU-E004-009 (kr)
Ventilrenovering (kr)
Administrativ tid (kr)
Totalt (kr)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

266 697
85 500
75 167
70 000
497 364

62 996
77 500
321 152
56 950
45 000
563 599

104 000
141 500
242 319
45 000
532 819

55 144
133 354
34 368
20 000
242 866

108 527
178 191
126 122
40 000
452 840

19 000
320 642
182 329
15 000
536 971

235 910
37 473
152 342
35 000
460 725

844 166
137 097
321 152
86 781
50 000
1 439 196

302 749
162 656
151 107
35 000
651 512

14 000
56 000
33 938
20 000
123 938

Medel: 550 183 kr

Tabell 4-9. Tabell över underhållskostnaderna för alla tre 751-kompressorer under de senaste 10 åren.

Figur 4-10. Diagram över underhållskostnaderna hos 751-kompressorerna under de senaste 10 åren.
Bilden visar även hur stor del av aktiviteterna som bidrar till helheten.

4.3.5

Vanligaste felen

För att kunna visa vilka de vanligaste felen är utfördes en genomgång av de
ordrar med AU, de senaste 10 åren, på alla tre 751-kompressorer. Genom
ordrarna ses vad som är orsaken, vilken den felande komponenten är, till att ett
AU har uppstått.
För att få en bra överblick över vilka de vanligaste felen är och hur de bidrar till
helheten redovisas resultatet i ett paretodiagram, ett för varje kompressor.
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Figur 4-11. Paretodiagram över de vanligaste felen hos 10-751-Q001.

Figur 4-12. Paretodiagram över de vanligaste felen hos 10-751-Q002.
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Figur 4-13. Paretodiagram över de vanligaste felen hos 10-751-Q003.

I HT/LT-ventiler kategorin är samtliga 20st ventiler samlade, så om ett fel
uppstod i en högtryck- sugventil bidrar den till hela kategorin. I gruppen kolv
med tillbehör ingår flera felande komponenter som bytts, t.ex. kolv, bärring,
kolvring och packningar. Anledningen till det är att man mäter spelet mellan
kolven och cylindern vid en översyn, skulle spelet vara för stort leder det till att
flera komponenter byts (se figurer ovan).
Genom diagrammen kan man utläsa att hög- och lågtrycksventiler samt
drivremmen är de komponenter som felat flest gånger de senaste 10 åren.
Tillsammans utgör de, i alla tre fall, ca 80 % av alla felen.
751-kompressorerna är kolvkompressorer, årsmodell 1971, och har inte samma
utförande som dagens skruvkompressorer. På dagens skruvkompressorer sitter
motorn direkt påkopplad på skruvpaketet som komprimerar tryckluften. Det
innebär att man inte behöver en drivrem mellan motor och
komprimeringsenheten på kompressorn. Eftersom det är ett skruvpaket, och
inte kolvar, som komprimerar tryckluften så behövs heller inga hög- eller
lågtrycksventiler hos en skruvkompressor. Det innebär att om man skulle byta
från kolvkompressorer, som 751-kompressorerna är, till skruvkompressorer så
försvinner alltså ca 80 % av alla AU som har inträffat de senaste åren. Även
problemen med kolvspelet försvinner. Skruvkompressorer har istället färre
vitala delar, främst motorn och skruvpaketet.
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4.3.6

Antalet AU

Hur ofta AU krävs kan variera kraftigt. Dels är alla tre 751-kompressorer
enskilda individer som uppträder på sitt sätt. Hur många AU som inträffar per
år och kompressor kan också variera beroende på det förebyggande underhållet
(FU). Har en stor översyn nyligen utförts så är sannolikheten för att ett AU ska
uppstå självklart mindre.

Antal AU 10-751
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Summa

Q001
5
4
1
1
2
2
1
6
4
2
28

Q002
3
3
4
3
3
1
3
2
1
2
25

Q003
6
2
4
3
3
2
2
22

Tabell 4-14. Tabell för hur många AU som uppstått de senaste 10 åren.

Som tabell 4-14 visar förekommer det inget AU vissa år, medan andra år krävs
det desto fler insatser. I snitt krävs det ca 2-3 AU per år och kompressor. Ett
AU kräver mycket resurser, administrativt, mantimmar och reservdelar. Idealet
är självklart att få ner antalet AU till 0. Förbättringar av det förebyggande
underhållet i kombination med ny teknik ger en bra grund för att hålla nere
antalet AU.
Tiden mellan de olika underhållsinsatserna varierar även den. Det är svårt att
sätta ett bestämt intervall på hur ofta AU uppstår. Det är många faktorer som
spelar in, t.ex. det finns många förslitningskomponenter i kolvkompressorer,
alla tre är enskilda individer och när skedde det senaste FU?

4.4 Ljudmätning
I dagens läge är det tre stycken kolvkompressorer som försörjer system 751 och
i kompressorrummet var ljudet högt. Efter mätningen visade det sig att
ljudnivån, 95 dB(A), var i stort sett konstant i hela kompressorrummet för
system 751 på block 1.
En mätning gjordes på samma system, men på block 2 där det sitter
skruvkompressorer. Där visade instrumentet 85 dB(A) och några vibrationer
märktes heller inte av, vilket det gjorde på block 1.
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Figur 4-15. Mätningen gjordes med ett instrument av märket RION, modell NA- 23 (klass 2).

Mätningen visar att kolvkompressorerna har ett högre värde än
skruvkompressorerna vid alla frekvenser. Skruvkompressorerna ligger inom
ramarna för att kunna vistas nära i fler än 5 timmar per dag utan hörselskydd.
Hos kolvkompressorerna hamnar flera av de uppmätta frekvenserna utanför
gränsen för att vistas i rummet vid mindre än 2 timmar per dag (se bilaga 13,
14).
80db(A) är gränsen som man får vistas vid ljudnivån i 8 timmar. En tumregel är
att för varje tredje decibels ökning halveras tiden som du får vistas vid
ljudkällan. Alltså vid 83dB(A) är tiden 4 timmar, vid 86db(A) är tiden 2 timmar
osv. [9]

4.5 Alternativ lösning
Nedan följer resultatet av de leverantörskontakter som genomförts samt
kravspecifikationen på nya kompressorer. Vid beräkning av kalkyler och
jämförelser mellan de alternativa lösningarna och de befintliga kompressorerna
gällande underhållskostnaden, är kostnader för adsorptionstorkar ej inräknade.
4.5.1

-

Kravspecifikation

Kompressorerna Q1, Q2 och Q3 skall vardera ha en luftkapacitet på 30
m³/min.

-

Tryckluften skall filtreras från mekaniska föroreningar innan den leds in
i kompressorerna. Filtren, C1-C3 skall ha en reningsgrad av 98 %.
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-

Efterkylarna skall kyla, till maximalt 33 ˚C, och avfukta den tryckluft
som kommer från kompressorerna.

-

Adsorptionstorkarna skall torka tryckluften så att den får en daggpunkt
på maximalt +2 ˚C.

-

Efter varje adsorptionstork sitter det filter som skall rena luften innan
den leds ut i tryckluftssystemet. Filtren, C4-C6 skall ha en reningsgrad
av 99,98 %.

-

I dagens läge finns det tryckutjämningstankar (T1-T3), 2 m³ för att
utjämna tryckvariationer som kolvkompressorerna alstrar.

4.5.2

Nuvärdesmetoden

På Ringhals AB finns en färdig nuvärdeskalkylmall som används vid
investeringsbeslut. De uppgifter som läggs in i mallen är
investeringskostnaden, förändring i driftkostnad per år och förändring i
underhållskostnad år. Beräkningstiden väljs, vilket Ringhals AB har satt till 15
år i detta fall. Kalkylen tar även hänsyn till bl.a. inflation, skattesats och
avskrivningstiden. När detta är ifyllt visas det automatiskt när nuvärdet är
positivt och hur stort nuvärdet är det sista beräkningsåret.
Genom att ta fram de underhållskostnader och driftkostnader som Ringhals AB
har i dagens läge på kompressorerna i system 751, och uppgifterna om
underhåll- och driftkostnaderna på de nya kompressorerna från både Atlas
Copco och Ingersoll Rand kunde förändringen i underhåll- och driftkostnad
enkelt fås fram.
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4.5.3

Ingersoll Rand AB

Kompressorerna som försäljningsingenjören på Ingersoll Rand föreslagit är tre
stycken skruvkompressorer modell Sierra SM200 som levererar 32,6 m3/min
vid 8,5 bar. Investeringskostnaden för en SM200 skruvkompressor ligger på ca
1 350 000 kr, för alla tre blir kostnaden 4 050 000 kr. Kostnaden för underhållet
på dessa kompressorer uppgår enligt försäljningsingenjören till 37000 kr per
kompressor/år (se bilaga 12 för vad som ingår i underhållet). Till detta
tillkommer arbetstiden för underhållet som är ca 11 timmar per kompressor/år.
Den totala kostnaden för underhållet per år för alla tre kompressorer blir ca 127
500 kr. Efter ca 80 000 timmars drift måste skruvpaketet i kompressorerna
bytas ut till en kostnad på ca 400 000 kr/steg och det finns ett lågtryckssteg och
ett högtryckssteg så totalkostnaden på kompressor blir ca 800 000kr. Dagens
kompressorer har en drifttid på ca 4000 h/år vilket medför att Sierra SM200
kompressorn kan köras i ca 20 år innan det är aktuellt med byte av
skruvpaketet. Nedan finns ett utdrag ur produktspecifikationen (se bilaga 11 för
fullständig specifikation).
-

Modell:

SM200

-

Kapacitet:

33.6 m3/min vid 8,5 bar

-

Total tillförd eleffekt pålastad:

204 kW

-

Total tillförd eleffekt avlastad:

45 kW

-

Ljudnivå:

76 dB(A)

-

Dimensioner:

3045x1929x2064 mm

Då Ringhals inom kort är tvungna att byta ut både högtryckscylinder och
lågtryckscylinder på de befintliga kompressorerna, frågades
försäljningsingenjören om en prisuppgift på dessa två cylindrar. Priset för
lågtryckscylindern är ca 300 000 kr och priset för högtryckscylindern är ca 450
000 kr.
En skruvkompressor innehåller tre vitala delar som kommer att behöva bytas
ut. De vitala delarna är skruvpaketet, elmotorn och lagrena till skruvpaketet,
vilket är betydligt mindre än vad en kolvkompressor har. Detta betyder att
underhållet blir väsentligt mindre på skruvkompressorerna, endast 11 timmars
underhåll per år. Jämförelsevis med befintliga kolvkompressorer som behöver
ungefär 165 timmars underhåll per år.
Ljudnivån vid fullast är 76 dB, vilket är betydligt lägre än kolvkompressorerna
i system 751 som ligger på ca 95 dB vid fullast.
SM200 kompressorn drar vid fullast 204 kW, halvlast 178 kW och när den är
avlastad drar den 45 kW.
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Nuvärdesanalys
I nuvärdesanalysen, se figur 4-16, ingår investeringskostnaden och de
förändrade underhållskostnaderna mellan befintliga kompressorer och SM200
kompressorerna. Då erhölls följande (se bilaga 10 för fullständig kalkyl):

Figur 4-16. Nuvärdesdiagram för tre stycken SM200.

Vid investering av skruvkompressorerna SM200 undgås underhållskostnaderna
för cylinderbyte som annars måste utföras på befintliga kompressorer år 2010.
Vidare blir det en kostnadsbesparing varje år i underhållskostnad på ca 374 000
kr och nuvärdet blir positivt år 2023. Då beräkningstiden för kompressorerna är
på 15 års tid har man ett positivt nuvärde år 2024 på 264 100 kr.
4.5.4

Atlas Copco Compressor AB

Den alternativa lösning som Atlas föreslog var att ersätta de befintliga
kompressorerna med nya som har likvärdig kapacitet. Då Ringhals kräver
redundans och att det finns tre stycken kompressorer redo för drift, ifall
problem skulle uppstå med någon av kompressorerna. Förslaget innefattar tre
stycken oljefria skruvkompressorer, ZR200, som producerar oljefri tryckluft
med likvärdig kapacitet. Nedan finns ett utdrag ur produktspecifikationen (se
bilaga 6 för fullständig specifikation).

47

Resultat

-

Modell:

ZR200

-

Kapacitet:

33.2 m3/min vid 8,6 bar

-

Fri avgiven luftmängd:

553 l/s

-

Total tillförd eleffekt pålastad:

194 kW

-

Total tillförd eleffekt avlastad:

32,9 kW

-

Kylvattenkonsumtion:

2,8 l/s

-

Ljudnivå:

67 dB(A)

-

Dimensioner:

3140x2000x1650 mm

Denna kompressor kan enkelt användas tillsammans med Ringhals styrsystem,
ABB AC800, och kopplas in på nuvarande ledningsnät, med nuvarande torkar
och trycktankar. Ringhals krav är att kompressorerna på 751-systemet skall
producera minst 30 m3/min, vilket ZR200 uppfyller. Modellen ZR200 är
vattenkyld och befintligt kylvattensystem, som används för kylning till
nuvarande kolvkompressorer, kan utnyttjas. De efterkylare som finns idag (se
E1-E3 figur 4-1 sidan 31) ersätts med nya som är inbyggda tillsammans med
skruvkompressorn. Tuberna är korrosionsresistenta och tillverkade i rostfritt
stål med långa serviceintervall.
Kompressorn (inkl. kylare) är inbyggd i ett skåp. Det tillsammans med att
kompressortypen är en skruvkompressor medför att ljudnivån blir betydligt
lägre, 67dB(A). I jämförelse med nuvarande anläggning, som avger 95dB(A),
blir det en rejäl sänkning på hela 28 dB(A).
Underhållskostnaden för att hålla en kompressor i drift är 19 500 kr/år. Där
inkluderas reservdelar, material, olja och mantimmar för arbetet. Atlas Copco
kan garantera att kompressorerna kan köras i 100 000 drifttimmar, vilket
innebär 25 års drift för Ringhals. Det går att välja mellan olika typer av
serviceavtal, förebyggande underhåll och total service, med olika tidsintervall,
5-10 år (se bilaga 8). Vid total service utför Atlas Copco både förebyggande
underhåll och service vid eventuellt haveri under den tidsperiod avtalet gäller. I
bilaga 7 ses vilka åtgärder som utförs vid underhållstillfällena.
Ett annat alternativ är att ta till vara på det 90 °C varma kylvatten som kommer
från kompressorerna. Detta är möjligt om man kompletterar med efterkylare av
modell HD. Om Ringhals har möjlighet att ta till vara på det, t.ex. för
uppvärmning, kan man spara ca 431 941 kr/år.
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Nuvärdesanalys
I nuvärdesanalysen, se figur 4-17, ingår investeringskostnaden och de
förändrade underhållskostnaderna mellan befintliga kompressorer och ZR200
kompressorerna. Då erhölls följande (se bilaga 9 för fullständig kalkyl):

Figur 4-17. Nuvärdesdiagram för tre stycken ZR200.

I diagrammet, figur 4-17, kan det utläsas att nuvärdet blir positivt år 2021. År
2024 nås ett positivt nuvärde på 645 200 kr. Den årliga besparingen i underhåll
blir 441 500 kr. År 2010 är den förändrade underhållskostnaden högre
beroende på att man måste göra ett cylinderbyte på en av de nuvarande
kompressorerna (Q001).
Driftserfarenhet från SCA Hygien Product
Enligt en ingenjör på SCA Hygien Product, som endast har Atlas Copco
skruvkompressorer, är tillförlitligheten mycket stor. De planerade FU: na
stämmer och inga andra insatser krävs på kompressorerna utöver detta. De har
ca 8000 drifttimmar på kompressorerna per år och behöver bara stannas då FU
är planerat. FU kostnaden är till och med lite mindre för dem då Atlas Copco
gör service på flera maskiner när de ändå är där och på så sätt sparas
resekostnader.
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4.5.5

LCC

En LCC- analys har genomförts mellan de två olika investeringsalternativen,
Ingersoll Rand och Atlas Copco. Kalkylen är beräknad på en 15 års period där
totalbesparingen vid val av Atlas Copcos oljefria skruvkompressor, ZR200, blir
780 330 kr. Nedan följer, se tabell 4-18 och figur 4-19, kalkyl och diagram över
LCC- analysen.

LCC- sammanställning
Perioden är över 15 år
Investering
Installation
Energi (fullast)
Återvunnen energi
Underhåll
Totalt

Atlas Copco
Ingersoll Rand
ZR200-8.6
SM200
1 400 000 kr
1 350 000 kr
85 000 kr
67 000 kr
6 984 000 kr
7 344 000 kr
-6 472 365 kr
292 500 kr
637 500 kr
8 761 500 kr
9 398 500 kr

Differens mot nuvarande/kompressor

260 110 kr

-376 890 kr

Total differens (3 kompressorer)

780 330 kr

-1 130 670 kr

Ingersoll Rand
H7 XLE-2 NL-2
5 711 610 kr
3 310 000 kr
9 021 610 kr

Tabell 4-18. LCC- analys.

Kalkylen är gjord för en kompressor från de två alternativen samt en jämförelse
med nuvarande kompressor. I investeringskostnaden ingår en
installationskostnad som är uppskattad och bygger på tidigare erfarenhet från
leverantörerna. I kostnaden ingår allt från avstängningsventil, fläns, rör, svets
och arbete. Energikostnaden är beräknad på 4000 drifttimmar/år och ett pris på
0,6 kr/kWh när kompressorn går på fullast. I posten för underhållskostnader för
nuvarande kompressorer ingår även en renovering av cylindrar. Frågan om
Ringhals har möjlighet att återvinna energin från kylarna är obesvarad, därför
är den posten röd och den är inte medräknad i summeringen, se figur 4-18.
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Figur 4-19. Diagram som visar den ackumulerade kostnaden för båda alternativen.

I jämförelse med Ingersoll Rand (SM200) blir investeringen dyrare för Atlas
Copco (ZR200) men både energikostnaderna och underhållskostnaderna är
mindre. Detta leder till att den totala kostnaden blir lägre för Atlas Copcos
alternativ under hela beräkningsperioden, se figur 4-19. Den gröna linjen, figur
4-19, visar livstidskostnaden för nuvarande kompressorer (H7 XLE-2 NL-2)
och i underhållskostnaden ingår det en kostnad för byte av cylindrar.
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4.5.6 Sammanfattande jämförelse mellan alternativa och befintliga
kompressorer
Jämförelse kompressorer
Typ
Luftkapacitet (m3)
Effekt (kW, fullast)
Effekt (kW, avlastad)
Ljudnivå (dB(A))
Antal AU/år
Antal FU/år
Mantimmar/år
Investeringskostnad (kr)
Installationskostnad (kr)
Underhållskostnad/år (kr)
Ventilrenovering (kr)
Cylinderbyte (kr)
Livstidskostnad (kr)
År när nuvärdet blir positivt
Positivt nuvärde år 2024 (kr)

Atlas Copco
Ingersoll Rand Ingersoll Rand
ZR200
SM200
H7 XLE-2 NL-2
Skruv
Skruv
Kolv
33,2
32,6
30
194
204
159
32,9
45
61
67
76
95
0
0
2-3
1
1
1-2
Varierar
11
165
1 400 000
1 350 000
0
85 000
67 000
0
19 500
37 000
166 667
0
0
38 048
0
0
810 000
8 761 500
9 398 500
9 021 610
2021
2023
645 200
264 100
-

Tabell 4-20. Tabellen visar en jämförelse mellan de alternativa kompressorerna och nuvarande.

Tabellen ovan, 4-20, är en sammanfattande sammanställning där de olika
investeringsalternativen jämförs med varandra samt med nuvarande
kompressorer. Alternativen jämförs över en rad olika faktorer för att ge en
överblick på vad som skiljer dem åt. Ett frågetecken finns i en av raderna därför
att någon driftserfarenhet från en annan verksamhet från Ingersoll Rand inte har
erhållits. Posten mantimmar för Atlas Copco varierar p.g.a. att det utförs olika
sorters underhåll beroende på hur länge kompressorerna har varit i drift.
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5 Slutsats
För att kontinuerligt försörja system 751 med tryckluft måste kompressorerna
alltid vara driftdugliga. Underhållskostnaden för att göra detta hamnade på ca
486 000 kr per år, för alla tre kompressorer. Kostnaden inkluderar mantimmar
och reservdelar för AU, FU, administrativ tid för AU samt ventilrenovering av
hög- och lågtrycksventiler. I genomsnitt läggs det ner ca 500 mantimmar per år
på de tre kompressorerna.
I snitt krävs det ca 6-9 AU på nuvarande kompressorer per år. Dessa AU kräver
inte bara personal och material för att åtgärda felet utan även en administrativ
process måste genomföras för varje AU. Den processen binder upp ca 10
mantimmar för varje fel, oavsett vilka kompressorer som är installerade. Vid
eventuellt byte av kompressorer skulle det avhjälpande underhållet troligtvis
minska drastiskt, vilket i sin tur frigör både mantimmar för det administrativa
arbetet och personal- och materialkostnader.
De vanligaste felen på nuvarande kompressorer är hög- och lågtrycksventiler
samt uppspänning av drivrem. De två felkällorna motsvarar, i alla tre fall, ca 80
% av alla felen som har uppstått under de senaste 10 åren på kompressorerna.
Ett byte till skruvkompressorer skulle medföra att båda dessa feltyper skulle
försvinna. Eftersom skruvkompressorer har ett skruvelement som komprimerar
luften och då används inte hög- och lågtrycksventiler samt att motorn är direkt
påhäng på drivaxeln. Enbart ventilrenoveringen kostar ca 114 143 kr/år och
binder upp 70 mantimmar/år.
Efter att ha jämfört två investeringsalternativ, med LCC och nuvärdesmetod,
visade det sig att Atlas Copco Compressor AB var det mest lönsamma valet.
Förslaget är att nuvarande kompressorer (3st) ersätts, med samma kapacitet, av
tre stycken modell ZR200-8,6. Kompressorerna uppfyller de ställda kraven och
kan kopplas direkt på nuvarande tryckluftsanläggning. Investeringen skulle
kosta totalt 4 200 000 kr och medföra en underhållskostnad på 58 500 kr per år.
Det krävs endast ett FU per år och ger en skillnad i underhållskostnad på ca
427 500 kr per år. Dock är eleffekten högre än nuvarande på fullast, 194 kW
mot 159 kW. Den avlastade eleffekten är däremot lägre, 32,9 kW mot 61 kW.
P.g.a. att elmätningen inte kunde fullföljas så kan ingen rättvis bedömning göra
av elförbrukningen hos kompressorerna. Ljudnivån och därmed arbetsmiljön
skulle förbättras rejält vid ett byte till skruvkompressorer ZR200 då ljudnivån
skulle minska med 28 dB(A).
Enligt driftserfarenheten från SCA Hygien Product visar det sig att Atlas Copco
håller sina löften gällande underhåll, kostnader och tillförlitlighet. Det räcker
med de FU som är inplanerade för att säkerställa driften samt att kostnaderna
visade sig bli lägre än vad som är specificerat.
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Som resultatet nämner finns det mer pengar att spara om man investerar i Atlas
Copco kompressorerna. Atlas erbjuder nämligen en lösning där man kan ta
tillvara på den värmeenergi som kylarna producerar, men det är okänt om
Ringhals har möjlighet att använda den energi då kompressorerna står i ett eget
rum. Men om så är fallet att Ringhals har möjlighet att ta tillvara på energin,
gör man en energibesparing per år och kompressor på 431 941 kr.
Nedan följer för- och nackdelar med att byta kompressorer till Atlas Copcos
alternativ.
Fördelar:
-

Mindre underhållskostnad.
o Färre mantimmar krävs.
o Färre underhållsinsatser krävs.
o 80 % av de vanligaste felen försvinner.
o Mindre vitala delar som kan fela.
o Högre tillförlitlighet.

-

Lägre ljudnivå.

-

Varmvatten kan återanvändas och därigenom spara energi.

-

Inga större ändringar krävs i befintlig kompressoranläggning.

Nackdelar:
-

Högre elförbrukning vid fullast.
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6 Diskussion
I det stora hela så har hela examensarbetet varit kul att genomföra och det har
hela tiden märkts hur viktigt Ringhals tycker att arbetet är. Samtliga vi varit i
kontakt med har varit väldigt engagerade och hela tiden jobbat för att vi ska få
det optimala resultatet. Även de kontakter vi haft med leverantörer har varit
både givande och spännande.
Underhållskostnaden blev lägre än vad som var förväntat. Dock kunde vi bara
gå efter den information som var dokumenterad genom databasen SAP och
serviceteknikerna. Relaterar man den underhållskostnaden med den
underhållskostnad som krävs för nya kompressorer ser man hur stor den
egentligen är.
Eftersom elmätningen av kompressorerna inte kunde genomföras korrekt, hade
vi inte det underlag som behövdes för att göra en rättvis bedömning av
elförsörjningen i de olika stegen hos kompressorerna. Därför kunde vi bara
jämföra kompressorer med deras fullasteffekt och eftersom kompressorerna
växlar ofta mellan stegen blir det inte en rättvis bedömning. Vi tror att
elförbrukningen kommer att vara likvärdig från kolv till skruvkompressor då
skruvkompressorn drar ca 30 kW mer i fullast men drar 30 kW mindre vid
avlastat läge. Men man bör titta närmre på energiåtgången innan man investerar
i nya kompressorer då driftkostnaden är en så stor del av totalkostnaden. Man
bör inte bara titta närmare på energiåtgången utan också uppskatta hur
utvecklingen på elpriset kommer gå, om elpriset skulle stiga för mycket då
kommer den påverka i alla högsta grad lönsamheten.
Atlas Copcos lösning blev det alternativ som vi rekommenderar och vi fick ett
väldigt bra intryck av företaget och dess produkter. De är världsledande inom
en global marknad och känns pålitliga och trovärdiga.
De undersökningsmetoder och arbetsätt som vi jobbat efter kan tillämpas på
liknande kompressorer och tryckluftssystem på Ringhals AB.
Vi har blivit väl bemötta av alla på Ringhals AB under hela examensarbetet,
och vill ge ett extra tack till vår handledare Håkan Stenius som har hjälpt oss
genom hela examensarbetet. Vi hoppas och tror att detta arbete kan vara till
hjälp för Ringhals så att de kan få igenom ett byte av kompressorer på
lufttryckssystem 751.
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Bilaga 1

Adsorptionstorkar, E004-E009

Adsorptionstorkar VX9S
E004-E009
Torkmedlet byts var 6:e år (FU)
Torkmedel
Sorbead R
Sorbead W

Pris/kg
56,00 kr
65,58 kr

Massa/torn (kg)
375
130

Kostnad (kr)
21 000,00 kr
8 525,40 kr

Materialkostnad för utbyte av massa/torn:
29 525,40 kr
Arbetstimmar
16

Antal man Personalkostnad/torn (500kr/tim)
3
24 000,00 kr

Kostnad/torn:
Total kostnad alla torn:

53 525,40 kr
321 152,40 kr
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Bilaga 2

Elmätning 10-751-Q001 (full, halv- och avlastad)
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Bilaga 3

Ventilrenovering

Reservdelskostnad för utbyte av HT/LT- ventil
10-751-Q001-3
Gamla modellen
HT sugventil
HT tryckventil
LT sugventil
LT tryckventil
Nya modellen
HT sugventil
HT tryckventil
LT sugventil
LT tryckventil

Packning (st)
1
1
1
1

Teflontätning (st) O-ring (st)
1
1
1
1
-

Komponentlista, nya modellen
Artikelnummer
Komponent
8370462
Teflontätning (HT)
8370454
Teflontätning (LT)
8607947
O-ring (HT)
8369811
O-ring (LT)
9017975
Repsats

Q1
Q2
Q3

O-ring (st) Kolvring, teflon (st)
1
1
1
1
-

Ventilplatta (st)
1
1
1
1

Styrning (st)
1
1
1
1

Rep.sats (st) Total kostnad/ventil
1
2 228,37 kr
1
1 681,84 kr
1
3 630,62 kr
1
2 510,18 kr

Rep.sats (st)
24
24
44
44

Pris
623,69 kr
1 037,69 kr
27,93 kr
74,51 kr
65,60 kr

HT sugventil HT tryckventil LT sugventil LT tryckventil
4
4
6
6
6
6

Total kostnad/ventil
2 226,02 kr
1 574,40 kr
3 998,60 kr
2 886,40 kr

Komponentlista, gamla modellen
Artikelnummer
Komponent
8369852
Packning (HT)
8410409
O-ring (HT)
8370462
Kolvring, teflon (HT)
8370678
Ventilplatta (HT)
8370280
Styrning (en ask 24st)
8370272
Rep.sats
8370199
Packning (HT)
8369993
Packning (LT)
8369811
O-ring (LT)
8370454
Kolvring, teflon (LT)
8578536
Ventilplatta (LT)
8370223
Rep.sats
8370207
Packning (LT)

Pris
8,35 kr
26,93 kr
623,69 kr
382,04 kr
80,00 kr
1 107,36 kr
112,44 kr
110,09 kr
74,51 kr
1 037,69 kr
765,43 kr
1 562,90 kr
101,85 kr

HT sugventil HT tryckventil LT sugventil LT tryckventil Reservdelskostnad
4
4
6
6
56 511,68 kr
52 485,64 kr
4
4
52 046,48 kr
Totalt:
161 043,80 kr

Mantimmar/ventil Timkostnad Totalt/ventil
2
500,00 kr 1 000,00 kr
Totalt antal ventiler Tot.kostnad
60
60 000,00 kr
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10-751-Q001-3
Renovering av utbytta ventiler (HT & LT)

1999
Renoverade ventiler
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad*

Totalt
Q1

Q2

Q3

-

2
1 000,00 kr
1 681,84 kr

40
20 000,00 kr
52 485,64 kr
Total kostnad:

2000
Renoverade ventiler
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad*

Totalt
Q1

Q2

Q3

16
8 000,00 kr
16 768,08 kr

16
8 000,00 kr
13 454,72 kr

8
4 000,00 kr
6 727,36 kr
Total kostnad:

2001
Renoverade ventiler
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad*

Renoverade ventiler

Q1

Q2

Q3

56
28 000,00 kr
68 126,48 kr

72
36 000,00 kr
86 551,24 kr

16
8 000,00 kr
15 640,84 kr
Total kostnad:

Renoverade ventiler

Q1

Q2

Q3

-

16
8 000,00 kr
15 640,84 kr

8
4 000,00 kr
6 727,36 kr
Total kostnad:

Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad*

24
12 000,00 kr
22 368,20 kr
34 368,20 kr

Totalt
Q1

Q2

Q3

16
8 000,00 kr
13 454,72 kr

8
4 000,00 kr
6 727,36 kr

56
28 000,00 kr
65 940,36 kr
Total kostnad:

2004
Renoverade ventiler

144
72 000,00 kr
170 318,56 kr
242 318,56 kr

Totalt

2003
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad*

40
20 000,00 kr
36 950,16 kr
56 950,16 kr

Totalt

2002
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad*

42
21 000,00 kr
54 167,48 kr
75 167,48 kr

80
40 000,00 kr
86 122,44 kr
126 122,44 kr

Totalt
Q1

Q2

Q3

64
32 000,00 kr
81 001,44 kr

28
14 000,00 kr
23 545,76 kr

24
12 000,00 kr
20 182,08 kr
Total kostnad:
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58 000,00 kr
124 729,28 kr
182 729,28 kr
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2005

Totalt

Renoverade ventiler
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad*

Q1

Q2

Q3

16
8 000,00 kr
15 211,08 kr

34
17 000,00 kr
39 645,00 kr

40
20 000,00 kr
52 485,64 kr
Total kostnad:

2006

90
45 000,00 kr
107 341,72 kr
152 341,72 kr

Totalt

Renoverade ventiler
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad*

Q1

Q2

Q3

48
24 000,00 kr
52 054,08 kr

8
4 000,00 kr
6 727,36 kr

Total kostnad:

2007

56
28 000,00 kr
58 781,44 kr
86 781,44 kr

Totalt

Renoverade ventiler
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad*

Q1

Q2

Q3

56
28 000,00 kr
78 010,96 kr

24
12 000,00 kr
22 368,20 kr

8
4 000,00 kr
6 727,36 kr
Total kostnad:

2008

88
44 000,00 kr
107 106,52 kr
151 106,52 kr

Totalt

Renoverade ventiler
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad*

Medelkostnad/år:

Q1

Q2

Q3

8
4 000,00 kr
6 297,60 kr

16
8 000,00 kr
15 640,84 kr

Total kostnad:

114 142,42 kr
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12 000,00 kr
21 938,44 kr
33 938,44 kr
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Bilaga 4

Avhjälpande underhåll, Q001-Q003
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AU 10-751-Q002
1999
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

+
Säkerhetsventil blåser
9
4
2 000,00 kr
-

Renovering av tryckavlastningsvent.
33
16
8 000,00 kr
0

2000
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

2001
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

1128

6046

2006
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

*
Åtgärd av luftläckage
120
40
20 000,00 kr
-

Totalt
3
253
80
40 000,00 kr
0,00 kr
6550
Total kostnad: 40 000,00 kr

*
Demontage/montage av elmotor
124
32
16 000,00 kr
0

Totalt
1
31
14
7 000,00 kr
0,00 kr
10368
Total kostnad: 7 000,00 kr

*+
Säkerhetsventil blåser
9
16
8 000,00 kr
15 833,48 kr

*+
Säkerhetsventil blåser
9
16
8 000,00 kr
-

2208

48

*
Demontage/montage, uppriktning av motor
225
32
16 000,00 kr
6 888,90 kr
1800

*+
Sträckning av drivrem, byte av HT vent.
9
16
8 000,00 kr
2280

Totalt
3
75
80
40 000,00 kr
49 353,69 kr
7632
Total kostnad: 89 353,69 kr
Totalt
2
234
48
24 000,00 kr
6 888,90 kr
4080
Total kostnad: 30 888,90 kr
Totalt
1
28
24
12 000,00 kr
4 731,76 kr
12456
Total kostnad: 16 731,76 kr

12456

*
Uppspänning av kilrep
9
8
4 000,00 kr
7848

*+
Uppspänning av kilrep
57
48
24 000,00 kr
33 520,21 kr
5376

*+
Översyn av ventiler på kompressorn
28
24
12 000,00 kr
4 731,76 kr

2008
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

Totalt
3
246
94
47 000,00 kr
143,57 kr
3696
Total kostnad: 47 143,57 kr

10368

2007
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

*
Slaka kilrep efter provkörning
14
7 000,00 kr
0

504

Totalt
3
22
32
16 000,00 kr
4 996,25 kr
13632
Total kostnad: 20 996,25 kr
+
Totalt
Byte av HT avlast.vent.
4
9
50
16
62
8 000,00 kr
31 000,00 kr
0,00 kr
1872
6792
Total kostnad: 31 000,00 kr

*+
Kontroll/översyn av HT ventiler
31
14
7 000,00 kr
-

2005
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

0

Totalt
3
51
23
11 500,00 kr
0,00 kr
2136
Total kostnad: 11 500,00 kr

*+
Dålig kapacitet jmfr. Q1 & Q3
31
28
14 000,00 kr
120

*
Demontage/montage(byte) av elmotor
32
16 000,00 kr
-

*
Uppspänning av kilrep
9
8
4 000,00 kr
-

2004
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

3672

3696

*+
Säkerhetsventil blåser
4
8
4 000,00 kr
8016

*
Justering av drivremmar
4
8
4 000,00 kr
-

*
Manuell kontroll av ev. "tung gång"
246
48
24 000,00 kr
143,57 kr

2003
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

168

*+
Säkerhetsventiler blåser, byte av HT
6
10
5 000,00 kr
-

2002
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

*+
Säkerhetsventil tätar ej vid stopp
9
16
8 000,00 kr
4 996,25 kr

Säkerhetsventil tätar ej vid stopp
9
8
4 000,00 kr
5448

Komplettering av remskydd
9
3
1 500,00 kr
2136

*
Spänna remmar (lösa vid fullast)
10
9
4 500,00 kr
1632

* --> Approximation av mantimmar
(+) --> Renovering av utbytta delar, se "Kostnader ventilrenovering"
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Totalt
2
19
17
8 500,00 kr
0,00 kr
9480
Total kostnad: 8 500,00 kr
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Bilaga 5

Förebyggande underhåll, Q001-Q003

FU 10-751-Q001
1999
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

Tillståndskontroll (före rev.)
0
1
500,00 kr
-

Tillståndskontroll
9
16
8 000,00 kr
Total kostnad:

2000
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

Tillståndskontroll (före rev.)
0
1
500,00 kr
8640

2001
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

Tillståndskontroll (före rev.)
0
1
500,00 kr
8640

Total kostnad:

Totalt
2
9
17
8 500,00 kr
0,00 kr
8640
8 500,00 kr

+
Stor översyn
105
120
60 000,00 kr
6072
Total kostnad:

Totalt
2
105
121
60 500,00 kr
0,00 kr
14712
60 500,00 kr

Total kostnad:

Totalt
1
9
16
8 000,00 kr
0,00 kr
8208
8 000,00 kr

+
Liten översyn
57
16
8 000,00 kr
20 448,14 kr
6456
Total kostnad:

Totalt
2
90
48
24 000,00 kr
20 448,14 kr
9576
44 448,14 kr

Tillståndskontroll
9
16
8 000,00 kr
-

2002
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

Liten översyn
9
16
8 000,00 kr
8208

2003
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

2004
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

Demont/mont av elmotor
33
32
16 000,00 kr
3120

+
Byte av HT tryckventiler, kilrem
9
16
8 000,00 kr
2808

+
Stor översyn
105
120
60 000,00 kr
103 323,10 kr
4920

2005
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

Total kostnad:

Total kostnad:

Totalt
1
105
120
60 000,00 kr
0,00 kr
1656
60 000,00 kr

Total kostnad:

Totalt
1
81
48
24 000,00 kr
27 930,63 kr
6744
51 930,63 kr

8712

+
Översyn
105
120
60 000,00 kr
?
1656

2008
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

+
Totalt
Byte av HT tryckventiler, kilrem
3
9
123
16
152
8 000,00 kr
76 000,00 kr
103 323,10 kr
7728
Total kostnad: 179 323,10 kr
Totalt
1
97
16
8 000,00 kr
29 473,10 kr
8712
37 473,10 kr

Liten översyn
97
16
8 000,00 kr
29 473,10 kr

2007
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

Totalt
2
9
17
8 500,00 kr
0,00 kr
0
8 500,00 kr

+
Liten översyn
81
48
24 000,00 kr
27 930,63 kr
6744

* --> Approximation av mantimmar
(+) --> Renovering av utbytta delar, se "Kostnader ventilrenovering"
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Bilagor
FU 10-751-Q002
1999
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

Tillståndskontroll (före rev.)
0
1
500,00 kr
-

+
Översyn
105
120
60 000,00 kr
-

Tillståndskontroll (ventiler och drivremmar)
9
16
8 000,00 kr
-

312

Totalt
3
114
137
68 500,00 kr
0,00 kr
312
Total kostnad: 68 500,00 kr

2000
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

Tillståndskontroll (före rev.)
0
1
500,00 kr
8232
Total kostnad:

2001
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

Tillståndskontroll (före rev.)
0
1
500,00 kr
8640

2002
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

2004
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

Totalt
1
105
120
60 000,00 kr
65 354,00 kr
9024
Total kostnad: 125 354,00 kr

*+
Liten översyn
57
32
16 000,00 kr
-

Totalt
1
57
32
16 000,00 kr
0,00 kr
8592
Total kostnad: 16 000,00 kr
*+
Liten översyn
33
32
16 000,00 kr
4920

*
Liten översyn
57
48
24 000,00 kr
80 629,00 kr

*+
Liten översyn
57
48
24 000,00 kr
3 030,83 kr
4296

+
Totalt
Byte av HT tryckventiler, kilrem
3
9
51
16
64
8 000,00 kr
32 000,00 kr
0,00 kr
8376
Total kostnad: 32 000,00 kr
Totalt
1
57
48
24 000,00 kr
80 629,00 kr
22320
Total kostnad: 104 629,00 kr

22320

2008
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

Totalt
3
162
153
76 500,00 kr
0,00 kr
15072
Total kostnad: 76 500,00 kr

*+
Översyn
105
120
60 000,00 kr
65 354,00 kr

+
Byte av HT- tryckventiler
9
16
8 000,00 kr
3456

2007
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

*+
Stor översyn
105
120
60 000,00 kr
-

8592

2006
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

6432

9024

2003
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

*+
Liten översyn
57
32
16 000,00 kr
-

Totalt
1
0
1
500,00 kr
0,00 kr
8232
500,00 kr

*
Översyn
105
120
60 000,00 kr
15 625,72 kr
120

*+
Liten översyn
177
64
32 000,00 kr
31 538,76 kr

Totalt
2
162
168
84 000,00 kr
18 656,55 kr
4416
Total kostnad: 102 656,55 kr
Totalt
1
177
64
32 000,00 kr
31 538,76 kr
12528
Total kostnad: 63 538,76 kr

12528

* --> Approximation av mantimmar
(+) --> Renovering av utbytta delar, se "Kostnader ventilrenovering"
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Bilagor
FU 10-751-Q003
1999
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

*
Tillståndskontroll (ventiler och drivremmar)
9
16
8 000,00 kr
-

Tillståndskontroll (före rev.)
0
1
500,00 kr
-

Totalt
2
9
17
8 500,00 kr
0,00 kr
0
Total kostnad: 8 500,00 kr

-

2000
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

Tillståndskontroll (före rev.)
Tillståndskontroll (ventiler och drivremmar)
0
9
1
16
500,00 kr
8 000,00 kr
8640
-

2001
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

Tillståndskontroll (före rev.)
0
1
500,00 kr
8640
7728

2002
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

*+
Liten översyn
57
32
16 000,00 kr
-

2004
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

*+
Liten översyn
33
32
16 000,00 kr
1056

2006
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

*+
Översyn
105
120
60 000,00 kr
41 743,19 kr
8046

+
Byte av HT- tryckventiler
9
16
8 000,00 kr
17 613,17 kr
3216

-

Totalt
2
9
9
4 500,00 kr
0,00 kr
16368
Total kostnad: 4 500,00 kr
Totalt
1
57
32
16 000,00 kr
0,00 kr
7656
Total kostnad: 16 000,00 kr

7656

2003
Orsak
Avbrottstimmar
Mantimmar
Personalkostnad (500kr/h)
Reservdelskostnad
Drifttimmar mellan stopp

Kontroll av drivremmar
9
8
4 000,00 kr
-

Totalt
3
114
137
68 500,00 kr
0,00 kr
8640
Total kostnad: 68 500,00 kr

Översyn
105
120
60 000,00 kr
-

*+
Liten översyn
57
32
16 000,00 kr
59 705,59 kr
5304

*
Översyn
33
32
16 000,00 kr
16 468,19 kr

Totalt
2
138
152
76 000,00 kr
41 743,19 kr
9102
Total kostnad: 117 743,19 kr
+
Totalt
Byte av HT tryckventiler, kilrem
3
9
75
16
64
8 000,00 kr
32 000,00 kr
77 318,76 kr
8520
Total kostnad: 109 318,76 kr
Totalt
1
33
32
16 000,00 kr
16 468,19 kr
16560
Total kostnad: 32 468,19 kr

16560

* --> Approximation av mantimmar
(+) --> Renovering av utbytta delar, se "Kostnader ventilrenovering"
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Bilagor

Bilaga 6

Produktspecifikation Atlas Copco Compressor AB
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Bilaga 7

Plan för förebyggande underhåll, Atlas Copco Compressor AB
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Bilagor

Bilaga 8
LCC- mall (5 år inkl. energibesparing) för Atlas Copco
Compressor AB
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Bilagor

Bilaga 9

Nuvärdeskalkyl för Atlas Copco Compressor AB
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Bilaga 10

Nuvärdeskalkyl för Ingersoll Rand AB
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Bilagor

Bilaga 11

Produktspecifikation Ingersoll Rand AB
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Bilaga 12

Ljudmätning 10-751
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Bilaga 13

Ljudmätning 20-751
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