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Sammanfattning 
För att skapa konkurrenskraft krävs alltid optimering, av flera olika pro-

cesser, mot mer energi- och kostnads-effektivitet. Anläggningen som an-

vänds i detta projekt, ett kraftvärmeverk som byggdes så sent som 2015, 

har dragits med vad som verkat vara en icke optimal drift av trycklufts-

systemet med tre identiska, frekvensomformarstyrda kompressorer. Mål-

sättningen med detta projekt var att ta fram förslag på en mer optimal 

styrning av anläggningens tre kompressorer samt att implementera den 

för att genomföra en analys om resultatet. En nulägesanalys visade att det 

fanns utrymme för förbättring av styrningen samt att en del regulatorpa-

rametrar skulle behöva optimeras. Två regleringsförslag togs fram, som 

till stor del vara ganska lika men med den stora skillnaden att förslag ett 

använda sig av kompressorernas tryckregulatorer och det andra förslaget 

styrde kompressorernas varvtal direkt från PLC:n. I slutet på detta pro-

jektet, när de nya regleringsförslagen skulle implementeras, var anlägg-

ningen i ett tre veckor långt driftstopp för underhåll. Detta påverkade op-

timeringen genom att förbrukningen av tryckluft var låg. Detta skulle lett 

till att en parameteroptimering inte skulle blivit helt optimal. Eftersom 

kompressortillverkaren inte valde att samarbeta fanns dessutom ingen 

möjlighet att utföra en parameteroptimering på alla regulatorer. Trots 

dessa omständigheter så har en viss optimering troligen skett med det 

nya regleringsförslaget. 

Nyckelord: Kompressorer, optimering, tryckluftsreglering 
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Abstract 
In order to create competitiveness, optimization towards more energy 

and cost efficiency is always required, of several different processes. The 

plant used in this project, a cogeneration plant that was built as late as 

2015, has been drawn with what appeared to be a non-optimal operation 

of the compressed air system with three identical air compressors whom 

are controlled by frequency converters. The objective of this project was 

to produce proposals for a more optimal control of the plant's three air 

compressors and to implement it to carry out an analysis of the result. An 

analysis of the origin operation showed that there was room for improve-

ment of the control and that some controller parameters would need to 

be optimized. Two regulatory proposals were developed, which to a large 

extent are quite similar but with the great difference that the first proposal 

make use of the compressors' pressure controllers and the other proposal 

controlled the speed of the compressors directly from the PLC. At the end 

of this project, when the new regulatory proposals were to be imple-

mented, the facility was in a three-week downtime for maintenance. This 

affected the optimization because the consumption of compressed air was 

low. This would mean that a parameter optimization would not be com-

pletely optimal. Moreover, since the compressor manufacturer did not 

choose to cooperate, there was no possibility of performing a parameter 

optimization on all controllers. Despite these circumstances, some opti-

mization has probably occurred with the new regulatory proposal.  

Keywords: air compressors, optimization, air pressure regulation 
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Terminologi 
PLC Programable logic controller Programmerbart styrsystem 

PV Process variable Ärvärde, processens momen-

tana värde 

SP Setpoint Börvärde, det värde som öns-

kas för processen 

rpm Revolutions per minute Varvtal (Varv/min) 
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1 Introduktion 
I dagens industri blir det allt viktigare att driva utvecklingen framåt vad 

gäller energi- och kostnadseffektivitet för att skapa bättre konkurrens-

kraft gentemot sin marknad. Denna jakt på bättre ekonomiska lösningar 

gör att nyproduktion ska bli billig och gå snabbt vilket ibland leder till att 

brister implementeras i processen, vilka kanske inte upptäcks förrän efter 

några års drift. 

1.1 Bakgrund och motivering 

I Nybro Energis nya kraftvärmeverk, som blev klart så sent som 2016, har 

ett problem med kompressorernas styrning upptäckts. 

När detta kraftvärmeverk byggdes testade Nybro Energi att låta många 

underentreprenörer göra små delar istället för att låta några få göra större 

delar, som är den vanligare varianten. På detta vis lyckades de hålla nere 

priserna på byggnationen avsevärt. Men detta arbetssätt har även lett till 

några bakslag i funktioner som de fått lösa i efterhand.  

En kompressorleverantör levererade tre lika stora kompressorer med till-

behör i form av torkar med mera. Dessa kompressorer är utrustade med 

intern styrning och kan på så vis räknas som egna enheter som kan köras 

helt individuellt. Dessa tre kompressorer kopplades sen ihop med en PLC 

via profibus.  

Det var sedan en annan underleverantör som programmerade hur de tre 

kompressorerna skulle styras via PLC:n. En tredje underleverantör, som 

fungerade som samordnare i projektet, hade tagit fram en funktionsbe-

skrivning på hur kompressorerna skulle styras tillsammans. 

Efter några års drift har det upptäckts att kompressorerna inte styrs opti-

malt, vilket troligen lett till högre energikostnader men även onödigt täta 

serviceintervaller, då fler kompressorer varit i drift utan att behov förele-

gat. 
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1.2 Avgränsningar 

Denna rapport kommer enbart att bearbeta styrningen av kompresso-

rerna för att på så vis få till en mer kostnadseffektiv drift och kommer 

således inte att behandla huruvida det finns andra möjligheter att kost-

nadseffektivisera i tryckluftssystemet. Den kommer inte heller att gå in 

på andra förbättringar som Nybro energi ville få genomförda under pro-

jektets gång. 

1.3 Konkreta och verifierbara mål 

Målet med detta projekt kommer vara att analysera hur styrningen fun-

gerar och är programmerad, för att utifrån det ta fram ett förslag för mer 

kostnadseffektiv styrning samt implementering av detta förslag. Efter im-

plementeringen ska en jämförelse mellan de olika styrningarna göras för 

att säkerställa att den nya styrningen har förbättrad effektivitet. 

Några verifierbara mål är: 

• Kartlägga styrningen i nuläget, är det programmerat med samma 

funktioner som beskrivs i funktionsbeskrivningen? 

• Utreda hur en optimal kompressorstyrning ska fungera. 

• Implementera en effektivare styrning. 

• Optimera styrningen. 

1.4 Disposition 

Rapporten är uppbyggd på följande vis: 

Kapitel två behandlar teorin för reglering och hur ett kompressorsystem, 

bestående av flera kompressorer, kan styras för att få en maximal kost-

nadseffektiv drift. 

Det tredje kapitlet, metod, handlar om hur arbetet var upplagt. 

I fjärde kapitlet beskrivs hur en nulägesanalys gjordes som låg till grund 

för en ny styrning som arbetades fram, implementerades och i det femte 

kapitlet går det att se hur resultatet blev med en jämförelse mellan de 

olika styrmetoderna. 

I de avslutande kapitlen diskuteras sedan projektet med en diskussion 

och slutsats. 
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2 Teori 
Teorin i detta kapitel kommer handla om regleringar med olika typer av 

regulatorer samt hur dessa kan struktureras samt optimeras. 

2.1 Tidigare relaterade arbeten 

Det var svårt att hitta tidigare arbeten inom denna rapports ämne. Det 

som hittades handlade antingen om PID-optimering (1), som till viss del 

var användbar men hur en kombination med tre varvtalsstyrda kompres-

sorer ska styras på ett maximalt optimerat vis var svårare att finna. Det 

som upplevdes närmast var en konferensartikel (2), men den handlar om 

hur en kombination av On/Off-reglerade kompressorer ska optimeras. 

Den artikeln nämner även den att det är svårt att hitta vetenskaplig in-

formation inom detta ämne. För en stor del av detta kapitel har informat-

ion hämtats ifrån en bok som använts som kurslitteratur (3), men som 

även användes av handledaren på Pronecta. 

2.2 Reglering 

Reglering är att justera något (aktor, motor, ventil med flera) i syfte att 

bibehålla ett önskat värde (temperatur, hastighet, flöde med flera) trots 

störande moment som påverkar det önskade värdet. En reglering kan 

vara både manuell och automatisk och vara enkel eller komplex. Denna 

rapport kommer till största del handla om tryckreglering som styr 

kompressorer. 

Den manuella regleringen går ut på att en operatör håller det önskade 

värdet, exempelvis trycket i en tank, under uppsikt för att vid behov ju-

stera på inflödet i tanken för att kompensera för de yttre störande fak-

torerna.  I den automatiska regleringen används återkoppling från exem-

pelvis en tryckgivare. Värdet ifrån givaren jämförs sedan med det öns-

kade värdet och utifrån den jämförelsen justeras sedan inflödet i tanken, 

för att kompensera avvikelsen. (3) 

2.2.1 On/Off 

Denna typ av regulator är den enklaste typen av regulator, dess utsignal 

kan endast anta två lägen, av eller på. Vid användning av denna typ av 

regulator brukar en hysteres användas för att separera till och frånslag, 

genom att man får tillslag vid ett visst värde från givaren och frånslag 

från ett annat. Denna typ av regulator passar inte att reglera processer 

som är känslig för svängningar eftersom den alltid leder till självsväng-

ning (se figur 1). (3) 
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Figur 1. Figuren visar karaktäristiken för en on/off reglering utan hysteres (4). 
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2.2.2 PID 

En PID-regulator består av tre delar som kan användas i olika 

kombinationer (till exempel, P, PI, PD, PID). Den enklaste av dessa kom-

binationer blir regulatorn med enbart förstärkningen (P-regulatorn). En 

regulator som består av någon eller några av dessa faktorer behandlar 

processvärdets avvikelse (Ekvation 2.1) ifrån det önskade börvärdet med 

en formel för att beräkna utsignalen för att justera processvärdet närmre 

börvärdet. I denna formel representeras SP av r och PV av y. Avvikelsen 

mellan SP och PV brukar kallas regleravvikelse och symboliseras med e i 

följande formler. (3) 

𝑒 = 𝑟 − 𝑦 (2.1) 

P 

En P-regulator är bättre än en On-/Off-regulator men är i praktiken inte 

så lämplig att använda eftersom regulatorn nästan aldrig kan reglera pro-

cessen så att regleravvikelsen blir noll. En P-regulator arbetar efter funkt-

ionen: 

𝑢 = 𝐾𝑐 ∙ 𝑒 + 𝑢𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 (2.2) 

Där Kc är förstärkningsfaktorn, u är styrsignalen ifrån regulatorn och uoffset 

är regulatorns utsignal när regleravvikelsen är noll. Vid ett exempel i 

boken Reglerteknik för processindustrin (1) på sidan 21 visar det sig att 

det oftast inte går att reglera bort avvikelsen, vilken faktor man än väljer 

på Kc. Vid olika storlekar på faktorn Kc så kommer regleravvikelsen bli 

olika stor men oftast inte noll, ifall man inte också justerar uoffset. (3) 

PI 

För att komma ifrån P-regulatorns regleravvikelse behövdes justering gö-

ras på styrsignalens offset och detta hanteras enkelt genom att man an-

vänder den vanligaste standardregulatorn, PI-regulatorn. Med denna re-

gulatorn så byts uoffset, från ekvation 2.2, ut mot en integrerande del som 

beräknar hur regleravvikelsen varit under en tid och justerar på så vis 

offsetnivån (Ekvation 2.3). 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑐 ∙ 𝑒(𝑡) +
𝐾𝑐
𝑇𝑖
∫ 𝑒

𝑡

0

 (2.3) 

Formeln blir mer komplex jämfört med P-regulatorns men i detta fall fås 

en konstant förändring av uoffset, viket kommer leda till en, i de flesta fall, 
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bättre reglering. Denna ökade komplexitet innebär bland annat att vari-

ablernas tidsberoende måste skrivas ut. I ekvation 2.3 introduceras både 

tidsberoendet (t) men även variabeln Ti som kallas I-tid eller integrations-

tid. Ett högt värde på Ti kommer leda till en långsam justering av uoffset. 

Denna typ av regulator är den i särklass mest använda inom processin-

dustrin och har inga stora nackdelar, men i vissa fall kan det behövas yt-

terligare kompletteringar med exempelvis deriveringstid. (3) 

PID 

I vissa processer krävs att regulatorn även kontrollerar på vilket håll re-

gleravvikelsen är på väg, ifall avvikelsen ökar eller minskar för att på vis 

öka regulatorns förmåga att reglera bättre. Denna förmåga ges till regu-

latorn med att inkludera en deriverade del D. Lite förenklat kan de olika 

delarna (P, I och D) i regulatorn förklaras med att P kontrollerar nutid, I 

dåtid och D framtid. Det stora problemet med att använda en deriverande 

faktor är att signalen blir väldigt brusig, vilket till viss del begränsas av 

att filtrera avvikelsen innan den deriveras samt att istället för att använda 

regleravvikelsen så används det negativa mätvärdet y efter att det mät-

värdet har filtrerats yf. Detta gör att formeln för en PID formel kan se ut 

som ekvation 2.4. 

 𝑢(𝑡) = 𝐾𝑐 (𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝑖
∫ 𝑒

𝑡

0

− 𝑇𝑑
𝑑

𝑑𝑡
𝑦𝑓(𝑡)) (2.4) 

Den ökade komplexiteten ihop med derivatans problem med brusiga 

störningar leder till att PID-regulatorer endast används i vissa processer 

och då framför allt i processer där störningsundertryckning spelar stor 

roll. (3) 

2.3 Reglerstrukturer 

Vid mer komplexa processer kan det ibland vara nödvändigt att använda 

flera variabler och flera PID-regulatorer. I sådana fall finns lite olika vari-

anter på strukturer att bygga upp detta på. Dessa strukturer kan hjälpa 

till att förbättra reglerprocessen. (3) 

2.3.1 Kaskad 

I en kaskadkoppling låter man en regulators utsignal bli ett börvärde till 

en annan regulator. Denna struktur kan till exempel åstadkomma förbätt-

ring av regleringen ifall man med hjälp av ett andra mätvärde kan detek-

tera störningar i processen. Dessa regulatorer kan benämnas på flera sätt 
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bland annat master- och slavregulator. I ett fall som detta med kompres-

sorer skulle till exempel masterregulatorn vara en tryckregulator och 

slavregulatorn vara en flödesregulator eller vise versa. En tumregel som 

ska beaktas vid användning av kaskadreglering är att ifall det ska vara 

lönsamt med den här typen av regleringsstruktur bör slavregulatorn vara 

ungefär fem gånger snabbare än masterregulatorn. Detta kan ofta ses ge-

nom att titta på hur störningarna i slavregleringen ser ut jämfört med 

masterregleringen. 

En nackdel med att introducera en kaskadreglering i en process är att pro-

cessen blir beroende av ytterligare en komponent, vilket ökar riskerna för 

problem i processen, både tryckgivaren och flödesgivaren behövs för att 

regleringen ska fungera. Sen ökar komplexiteten i regleringen vilket i en 

del situationer kan leda till problem, till exempel kan en operatör få pro-

blem vid hanteringen av regleringen i en stressig situation. Vid trimning 

av en kaskadreglering avaktiveras masterregulatorn och slavregulatorn 

trimmas in först, därefter får slavregulatorn vara i automatisk drift för att 

då trimma in masterregulatorn. 

En par viktiga detaljer vid implementering av kaskadreglering är hur re-

gulatorerna ska reagera, ifall operatören ska köra processen i manuellt 

läge och hur de ska reagera ifall slavregulatorn når något av sina gräns-

värden. 

Det ska även nämnas att det kan skapas kaskadregleringar som består av 

fler nivåer än två. (3) 

2.3.2 Framkoppling 

Med framkopplingsstruktur menas att ett mätvärde, ifrån en annan del 

av processen som påverkar regleringen, adderas till en regulators utsig-

nal för att minimera mätvärdets inverkan på den reglerade processen. (3) 

Till exempel kan en tryckregulator få ett framkopplingsvärde ifrån en flö-

desgivare, vilket skulle förstärka tryckregulatorns utsignal när flödet (för-

brukningen av tryckluft) ökar och med den extra förstärkningen mini-

mera tryckfallet i systemet bättre. 

2.4 Kompressorstyrning 

Vid reglering av kompressorer finns flera olika typer/tekniker av regle-

ringar och olika tillverkare använder olika metoder för reglering av sina 

respektive kompressorer. Kompressortillverkarna i detta specifika fallet 

redogör att de förespråkar att deras kompressorer regleras parallellt 
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genom att ett tryckbörvärde skickas till kompressorn som den interna re-

gulatorn i kompressorn kan reglera mot. Ett alternativt sätt att reglera 

skulle kunna vara att direkt ifrån PLC:n styra varje kompressors varvtal 

och på så vis ta bort den interna regulatorn i varje kompressor, vilket kan 

ge mer kontroll åt operatörer men kan också ge ett mer komplext program 

i PLC:n. (Supporttekniker (kompressortillverkaren) 2019-05-06). 

2.5 Optimering 

Enligt en presentationen, (5), så kan ett generellt tryckluftssystemets kost-

nad delas in i 4 delar. (Figur 2) 

Figur 2. Kostnaden i ett tryckluftssystem enligt UNIDO(5). 

Eftersom denna rapport är avgränsad till regleringen av kompressorerna 

så kommer inte läckage- och missbruks-delen hanteras av dess innehåll. 

Med konstgjort behov menas förlusterna som uppkommer när ett högre 

tryck än det behövda används som börvärde, vilket skapar ett högre flöde 

i systemet som inte kan tas tillvara på. Självklart påverkas även produkt-

ionsdelen av regleringen när multipla kompressorer används i ett system, 

eftersom en optimerad drift inte använder fler kompressorer än vad som 

behövs vilket leder till lägre energiförbrukning samt mindre drifttid vil-

ket i sin tur leder till längre serviceintervaller. Det ska inte heller glömmas 

bort att ifall en sänkning av trycket i systemet kan uppnås till följd av 

jämnare reglering även kommer leda till mindre förluster genom läcka-

gen, detta eftersom ett lägre tryck över ett hål minskar flödet genom hå-

let.(5) 

Produktion; 50%

Läckage; 25%

Missbruk; 10%

Konstgjort behov; 
15%

Produktion Läckage Missbruk Konstgjort behov
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2.5.1 Stegsvarsförsök 

Innan det kan göras en optimering av reglerparametrar behöver det tas 

fram bra data som sedan kan användas för en modellering av processen. 

Det viktiga vid stegsvarförsök är att det görs tillräckligt stora stegföränd-

ringar som inte döljs i mätbruset. 

För att göra ett stegsvarsförsök börjar man med att notera regulatorns 

mätvärde, börvärde och utsignal. Därefter lägger man den i manuellt läge 

och låter mätvärdet stabilisera sig. Sedan görs ett lagom stort steg på ut-

signalen och inväntar på nytt att mätvärdet blir stabilt. Efter detta steg är 

det lämpligt att göra samma steg igen fast med den omvända riktningen. 

När mätvärdet sedan stabiliserats kan regulatorn försättas i automatiskt 

läge igen. En viktig sak att tänka på under försöket är att inte några försök 

att påverka signalen görs, låt processen vara utan att göra några ingrepp. 

(3) 

Resultatet ifrån försöket borde bli liknande som i figur 3. (1) 

Processens förstärkning (K) är kvoten mellan processens mätvärde PV 

samt regulatorns styrsignal (∆y/∆u, enligt figur 3). 

Dessa parametrar, K, L och T, kan sedan användas för att optimera regu-

latorns parametrar, till exempel med den så kallade Lambdametoden. (1) 

Figur 3. Parametrar för framtagning av processens dödtid 

(L), tidskonstant (T) samt förstärkning.  
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2.5.2 Parameteroptimering 

En metod som rekommenderas av svenska skogsindustrins standardise-

ringsgrupp (SSG) för parameteroptimering är Lambda-metoden. Meto-

den kan sammanfattas av de två ekvationerna 2.5 och 2.6. 

𝐾𝑐 =
𝑇

𝐾(𝐿 + 𝜆)
(2.5) 

𝑇𝑖 = 𝑇 (2.6) 

Dessa två formler (ekvation 2.5-2.6) gäller för att bestämma PI-regula-

torns förstärkning (Kc) samt dess integrationstid (Ti) med hjälp av proces-

sparametrarna K, L och T som togs fram vid stegsvarsförsöken. Sedan 

återstår att välja lambda (𝜆). Valet av lambda påverkar regulatorns snabb-

het samt stabilitet. Ett högre värde på lambda ger en långsammare och 

stabilare reglering och vice versa med ett lägre värde. En vanlig metod att 

använda för att bestämma lambda är att multiplicera tidskonstanten T 

med en lambda-faktor (κ) (Ekvation 2.7). (1) 

𝜆 = 𝜅𝑇 (2.7) 

Ifall det är en snabb, aggressiv reglering som önskas så väljs lambda-fak-

torn 𝜅 < 1 och för en stabilare, mer defensiv reglering 𝜅 > 1. (3) 

2.6 Tryckluft 

Till skillnad från vätskor så kan luft komprimeras vilket betyder att en 

given volym luft kan minskas med ett ökat tryck i den nya volymen. 

Denna kompression sker vanligtvis i en kompressor, men den kan drivas 

av olika kraftkällor, till exempel mänsklig kraft i form av cykelpump men 

i de flesta fall med hjälp av elektriska motorer.(6) 

Tryckluften innehåller samma beståndsdelar som luften den suger in vil-

ket till största del är kväve (78%) och syre (21%). Men även en liten del av 

andra gaser (1%). (6) 

Eftersom det i kompressionen av luft även följer med till exempel vatten-

ånga från luften, men även lite olja ifrån kompressorn, kan det behövas 

både torkning samt filtrering för att förbättra kvalitén. Beroende på vad 

tryckluften ska användas till behövs olika kvaliteter. (6) 

Kompressorerna i detta specifika fall är av typen varvtalsstyrda skruv-

kompressorer. Vilket betyder att de var för sig är ganska energieffektiva 

genom att de anpassar varvtalet, med hjälp av frekvensomformare efter 
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behovet. Detta leder till att det inte uppstår några större startströmmar 

som en on-/off-styrd kompressor skulle haft. I en skruvkompressor kom-

primeras luft med hjälp av två,  mot varandra, roterande skruvar. Denna 

typ av kompressor är den vanligaste i industrin idag. (6) 
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3 Metod 
Teorin i föregående kapitel är framtagen genom en enkel litteraturstudie 

av bland annat tidigare använd kurslitteratur men även studier av andra 

vetenskapliga artiklar, examensarbete samt intervjuer med olika experter 

ifrån olika leverantörer, så som kompressortillverkare och personer 

bakom det överordnade styrsystemet. Det fanns inte många vetenskap-

liga publikationer inom detta specifika ämne att hitta, vilket har försvårat 

utvecklingen av ett mer optimalt reglersätt. 

En nulägesanalys genomfördes genom att kontrollera huruvida program-

meringen i PLC:n överensstämde med funktionsbeskrivningen samt ge-

nom att studera kurvor för hur driften av kompressorerna har sett ut un-

der de senaste veckorna. 

Efter nulägesanalysen togs två nya reglerlösningar fram för testning och 

utvärdering och sedan skulle en parameteroptimering på regulatorerna 

göras. 



Optimering av 

kompressorstyrning 

Samuel Sigvardsson 

4 Konstruktion 

2019-06-23 

13 

4 Konstruktion 
I detta kapitel beskrivs hur framtagandet av två nya regleringsförslag är 

framtaget samt vilka tankar som låg till grund för lösningarna. 

4.1 Nulägesanalys 

Nulägesanalysen visade på att flertalet faktorer spelade in på anlägg-

ningen. Det framkom att på flera punkter stämde inte PLC-programmet 

överens med framtagen funktionsbeskrivning, så som flödesgivarens 

funktion samt hur systemet hanterade övergångarna när en, två, eller tre 

kompressorer behövdes. 

Vid kontroll av flödesgivaren upptäcktes att dess kommunikationsmodul 

slutade fungera för flera månader sedan, men detta hade inte uppmärk-

sammats av driftpersonalen, kanske till viss del för att den ändå inte på-

verkade processen som det var tänkt. 

Enligt funktionsbeskrivningen skulle behovet av olika antal kompresso-

rer i drift avgöras med hänseende till kompressorernas varvtal. I det be-

fintliga programmet togs enbart hänsyn till ärvärdets förhållande gente-

mot börvärdet. Detta genom att ifall skillnaden blev större eller mindre 

än ett bestämt värde så ändrades behovet av antalet kompressorer. 

Dessutom framkom att vid drift av flera kompressorer samtidigt blev re-

aktionen från kompressorerna lite kraftigare än önskat vid en förändring 

i trycket. Vilket ledde till en väldigt ryckig reglering, som i vissa lägen var 

nära till självsvängning. I figur 4 ses en graf över hur regleringen sett ut 

under en vecka. 

Figur 4. Graf över de tre kompressorernas varvtal under en veckas drift. 
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Man ser även en växling av startordning som äger rum den 7 april. Start-

ordningen var även något som inte fungerade enligt funktionsbeskriv-

ningen och som Nybro Energi ville få åtgärdat, eftersom när kompresso-

rerna står still för länge kan ventilerna och andra mekaniska delar i kom-

pressorn få problem, vilket i sin tur kan leda till ökade servicekostnader. 

I figur 4 framkommer även att kompressor tre inte har reglerats med 

samma börvärde som de andra två kompressorerna vilket föranledde ett 

lägre varvtal när den var i drift. I figur 4 syns också att de två kompres-

sorerna som var i drift reagerar med ungefär samma varvtalsförändring 

vid skillnaderna i trycket. 

I figur 5 ses hur kurvan från tryckgivaren såg ut under samma tidsperiod 

och även där fås en uppfattning av den ryckiga driften.  

Det ska även nämnas att tryckets svängningar även kan bero på en ojämn 

förbrukning av tryckluft i systemet. 

I enlighet med anläggningens funktionsbeskrivning så finns tre tryckre-

gulatorer med varsin tillhörande tryckgivare som är placerade på olika 

platser i anläggningen. Alla dessa tre regulatorer har möjlighet att styra 

kompressorerna genom att regulatorn med den högsta utsignalen som 

agerar börvärde till kompressorerna. Innan signalen skickas som bör-

värde till kompressorernas interna regulatorer så går de genom någon 

form av lead-lag-filter, som efter lite tester visade sig vara utan funktion. 

Figur 5. Graf som redovisar trycket under en veckas drift. Denna graf är 

inzoomad för att om möjligt förtydliga hur trycket reagerar på kompressorernas 

drift.  
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Kompressorerna får sedan även ett ärvärde ifrån det överordnade syste-

met, ifrån en av de tre tryckgivarna, den som är positionerad närmast 

kompressorerna (PT113, figur 5). Hur kompressorerna sedan reglerar vill 

inte kompressortillverkaren avslöja. Ett blockdiagram över hur systemet 

reglerats kan ses i bilaga 1, befintlig reglering.  

4.2 Regleringsförslag 1 

Som förslag 1, valdes att utgå ifrån befintlig funktionsbeskrivning och an-

passa en del av programmeringen efter den, delvis för att den använde 

sig av några funktioner som skulle vara energibesparande. 

För att reglera behovet av antalet kompressorer ändrades programme-

ringen till att förutom att enbart styras av skillnaden mellan tryckets är- 

och börvärde, som tidigare, även kontrollera kompressorernas varvtal. 

Detta gjordes genom att utöka villkoren för ändring av antalet behövda 

kompressorer på följande vis: 

• Behovet ändras från 0-1 när: 

PV blir 0,2 bar mindre än SP 

• Behovet ändras från 1-2 när:  

Kompressorn går över optimalt maxvarvtal (3600 rpm) och PV är 

0,2 bar under SP i 30 s eller när PV är 0,3 bar under SP 

• Behovet ändras från 2-3 när: 

Någon av kompressorerna går över optimalt maxvarvtal och PV 

är 0,2 bar under SP i 30 s eller PV är 0,4 bar under SP 

• Behovet ändras från 3-2 när: 

Någon av kompressorerna går under optimalt minvarvtal (1700 

rpm) och PV är 0,1 bar över SP i 10 s eller PV är 0,2 bar över SP 

• Behovet ändras från 2-1 när: 

Någon av kompressorerna går under optimalt minvarvtal och 

PV är 0,1 bar över SP i 10 s eller PV är 0,25 bar över SP 

• Behovet ändras från 1-0 när: 

Kompressorn går ner på minvarvtal (900 rpm) och PV är 0,1 bar 

över SP i 30 s eller PV är 0,3 bar under SP i 10 s 
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De optimala varvtalen togs fram från en tabell (Figur 6) som levererades 

från kompressortillverkaren, från denna tabell skapades sedan en effekt-

kurva som ligger till grund för de optimala varvtalen. (Figur 7).  

Det går även att utläsa i tabellen (figur 6) att vid 7,5 bar och ca. 3600 rpm 

levererar en kompressor 9,85 m3/min. Med hjälp av det värdet valdes se-

dan det lägsta optimala varvtalet (1700 rpm) ut, med tanke på att vid 

drift av två kompressorer med ett varvtal på 1700 rpm levererar 8,95 

m3/min tillsammans. Detta gör att det blir mer energieffektivt att låta en 

kompressor gå på högre varvtal än att låta två gå under 1700 rpm. Detta 

Figur 6. Tabell med effektförbrukning i förhållande till tryck 

och förbrukning, från kompressortillverkaren. 

Figur 7. Effektkurva som visar förhållandet mellan eleffekten och varvtalet vid 7,5 bar. 

Skapad med tabellvärden från tillverkaren (Figur 6). 
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eftersom en kompressor kan bibehålla trycket under samma förbruk-

ning själv, med lite marginal. 

Denna förändring av programmet gjordes för att kompressorerna skulle 

gå på mer optimala varvtal. Framför allt påverkar denna förändring att 

antalet kompressorer snabbare kan sänkas med en för att spara energi 

samt drifttimmar på kompressorerna som inte ligger som nummer ett i 

startordningen. 

Vad gäller startordningen så justerades programmet till att växla tre 

gånger/vecka (måndag, onsdag och fredag klockan 09.00) så länge två av 

tre kompressorer var tillgängliga. Den kompressor med lägst antal drift-

timmar får startnummer ett och så vidare. Ifall någon av kompressorerna 

inte är tillgänglig kommer den hamna sist i startordningen. På detta vis 

får alla kompressorerna gå ganska lika vilket leder till att de ska ha service 

samtidigt. Som i sin tur innebär fördelar eftersom servicepersonal inte be-

höver åka dit vid flera tillfällen utan kan serva alla tre kompressorer vid 

samma besök. Denna växling är även bra för att vissa mekaniska kompo-

nenter i kompressorerna inte mår bra av att vara frånslagna längre stun-

der (enligt servicepersonal på anläggningen). 

För att hjälpa kompressorerna reagera snabbare på en större förbrukning-

sökning så fanns en flödesgivare i systemet. I detta förslag programme-

rades flödesgivarens signal att multipliceras med en faktor för att sedan 

adderas till regulatorernas utsignal och på så vis förstärka börvärdet till 

kompressorerna vid högre flöde/förbrukning. Med denna tidiga detekte-

ring av flödesförändringen minskas tryckfallet något vilket leder till jäm-

nare tryckkurva. En jämnare tryckkurva innebär att börvärdet kan sänkas 

vilket sparar energi. 

Till sist ska en optimering av regulatorernas reglerparametrar göras vil-

ket även det ska leda till en jämnare kurva för trycket. 

Regleringsförslaget redovisas i ett blockschema i bilaga 1 för förtydli-

gande. 
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4.3 Regleringsförslag 2 

Tanken med regleringsförslag två är att regulatorerna i kompressorerna 

inte ska användas utan istället låta regulatorerna i det överordnade syste-

met styra kompressorernas varvtal direkt. 

Tanken med detta är att få bättre kontroll över hela processen och på så 

vis öka möjligheten för en mer effektiv drift av kompressorerna. 

Flera delar förblir samma mellan de båda regleringsförslagen eftersom de 

inte har med själva regleringen att göra. Detta gäller antalet kompressorer 

i drift, växling av startordning, framkopplingen av flödesgivarens signal 

samt optimeringen av regulatorernas reglerparametrar. 

Programmeringen justeras till att systemets tre regulatorer, istället för att 

skicka ett tryckbörvärde, skickar önskat varvtal till kompressorerna. Sam-

tidigt justeras faktorn som multipliceras med flödesgivaren för att fram-

kopplingsvärdet som adderas till kompressorerna ska vara önskat varv-

talspåslag istället för tryckbörvärdespåslag. 

Regleringsförslaget redovisas i ett blockschema i bilaga 1 för förtydli-

gande. 

4.4 Dokumentation 

Efter att programmet ändrats samt att det framkommit skillnader mellan 

den tidigare funktionsbeskrivningen och hur det befintliga systemet fun-

gerat behövdes även dokumentationen till systemen justeras för att 

stämma. Detta gällde allt från funktionsbeskrivning till flödesscheman. 

 



Optimering av 

kompressorstyrning 

Samuel Sigvardsson 

5 Resultat 

2019-06-23 

 

19 

5 Resultat 
Vid driftsättning av de två nya regleringsförslagen var kraftvärmeverket 

avstängt för revision (serviceuppehåll) under några veckor och till följd 

av det så var förbrukningen av tryckluft oerhört begränsad. Denna be-

gränsade förbrukning var till och med för liten för att en kompressor 

skulle klara av att reglera det utan att gå ner på minvarvtal (900 rpm). 

Detta leder till att kompressorn ligger och slår till och från med ett ganska 

jämnt intervall. Vid tillslag varvar den snabbt upp till över 2500 rpm och 

sen går den ner till 900 rpm igen eftersom trycket har stigit så mycket på 

kort tid.  

5.1 Regleringsförslag 1 

Efter nedladdning av de nya regleringslösningarna så märktes inte speci-

ellt stora förändringar. Detta var dock väldigt väntat med tanke på den 

låga förbrukningen av tryckluft samt att reglerparametrarna fortfarande 

behövde optimeras. Med den låga förbrukningen så gick det inte att kon-

trollera funktionen i någon av delarna som var framtagna som förslag. 

Förändringen som hanterar växlingen av startordningen var inte heller 

den så enkel att prova eftersom den bygger på att kompressorn med lägst 

drifttid ska väljas först. Vid nedladdningen av förslagen hade kompressor 

två ganska mycket mindre drifttid vilket leder till att den kommer väljas 

som nummer ett i startordningen ett tag framöver, för att komma ifatt de 

andra två. 

Med tanke på att försöka få till lite mer resultat från förslaget så gjordes 

ett försök att öka förbrukningen av tryckluft, driftpersonalen på värme-

verket öppnade ett par utblåsningsventiler och fick med hjälp av det upp 

förbrukningen. Detta resulterade i att behovet av antal kompressorer 

ökade till både två och tre kompressorer. Efter lite tester med att öppna 

och stänga ventilerna insågs att behovet av antalet kompressorer växlade 

lite för ofta vilket kunde justeras genom att ändra på tiderna och tryck-

gränsvärdena.  

När dessa värden var justerade var det fortfarande väldigt svårt att ur-

skilja ifall någon förbättring hade skett. 

För att komma vidare insågs att en optimering av reglerparametrarna 

skulle behövas eftersom kompressorernas reglering verkade vara något 

för kraftigt inställt. 
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Detta visade sig bli ett större problem eftersom kompressortillverkaren 

inte var villig att delge någon information om hur kompressorerna regle-

rades eller hur man kunde komma åt parametrarna. Först lämnade de ett 

svar att all reglering sköttes av frekvensomformaren i kompressorn vilket 

ledde till att en kontakt med supportavdelningen på frekvensomformar-

tillverkaren upprättades. Efter lite efterforskning och några samtal senare 

ändrade sig kompressortillverkaren och sa att vissa modeller hade regle-

ringen inbyggd i kompressorns styrsystem som i sin tur bara reglerar has-

tigheten på frekvensomformaren. När väl den informationen hade fram-

kommit så ville de inte avslöja hur en injustering av parametrarna skulle 

göras. De ville inte heller tala om hur man hittade parametrarna i styrsy-

stemet. 

I ett försök att se hur regulatorerna i kompressorerna fungerade gjordes 

några försök genom att sätta de tre regulatorerna i det överordnade sy-

stemet i manuellt läge med en fast utsignal. Denna utsignal användes se-

dan till att skapa börvärdesförändringar som ledde till en typ av stegsvar 

från systemet inklusive regulatorerna i kompressorerna. Det gjordes även 

förändringar på processen genom att öka och minska förbrukningen med 

hjälp av utblåsningsventilerna. Dessa försök resulterade i en graf med 

hjälp av programmet Matlab för vidare analys. (Figur 8)  

  

Figur 8. Tryck och varvtal över tid under stegsvarstesterna. 
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5.2 Regleringsförslag 2 

För att inleda tester med varvtalsreglering så inleddes några försök att 

manuellt skicka varvtal via kommunikationsbussen. Dessa försök slutade 

föga förvånande med att kompressorn inte svarade alls på varvtalen, som 

den skulle göra enligt kompressortillverkarens tekniska supportavdel-

ning. Dessa försök resulterade i att det inte var lönt att fortsätta med re-

gleringsförslag 2, eftersom kommunikationen inte fungerade som det var 

sagt.  
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6 Diskussion 
Trots tillfälligheten med att anläggningen hade ett 3 veckor långt service-

uppehåll i slutet på projektet så gick det att få fram tillräckligt med för-

brukning för att lyckas ta fram en graf som gick att analysera och få fram 

lite resultat att diskutera. Ett försök gjordes att lyckas med en implemen-

tering av de nya förslagen innan verket stängdes ner för underhållet. Till 

slut togs ett beslut om att avvakta med implementeringen baserat på flera 

faktorer, bland annat bortrest handledare, inte stressa fram förslagen 

samt att inte störa produktionen på slutet innan avstängningen, som 

skulle kunna leda till att de tvingades stänga ner tidigare än planerat med 

stora problem som följd. 

6.1 Förslag 1 

Att försöka analysera förändringen som innebär hur programmet skulle 

hantera antalet kompressorer som skulle vara i drift blir väldigt svårt, 

framför allt innan värmeverket är i full produktion igen. Men även efter 

detta lär det vara svårt att se någon skillnad eftersom det nästan konstant 

varit två i drift det senaste halvåret. Möjligen kommer kompressorn som 

ligger som tvåa i startordningen att lasta av vid några tillfällen, vilket 

skulle spara energi. Men ifall man kollar på grafen i figur 4 (s. 11) så är 

det ganska tydligt att vid normal drift ligger kompressorerna på ett varv-

tal mellan 2000 och 2500 rpm, vilket inte kommer att generera någon för-

ändring eftersom detta är inom kompressorernas optimala varvtal. 

När det kommer till funktionen som hanterar växlingen av startord-

ningen så finns inte mycket att analysera eftersom de förutsättningarna 

som fanns inte gav utrymme för växling för tillfället, koden har dock 

granskats av två vana programmerare som ger utryck för att den ska fun-

gera som det är tänkt. 

Med utgångspunkt i grafen i figur 8 så är följande grafer framtagna ge-

nom att zooma in förändringarna på tidsaxeln samt separation av kur-

vorna för enklare överblick. Detta för att enklare få möjlighet till analyse-

ring av resultatet samt att visa hur några stegsvarsförsök skulle kunna se 

ut. Med tanke på omständigheterna för detta projekt så kommer denna 

rapport inte innehålla någon parameteroptimering som presenterades i 

teorin. Parametrarna som skulle tas fram på dessa stegsvarsförsök skulle 

ändå behövas optimeras på nytt eftersom det inte rådde normal drift i 

anläggningen vid projektets slut samt att inte de inre regulatorerna i kom-

pressorerna behöver optimeras före de yttre i PLC:n. 
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I figur 9 presenteras processens reaktion vid en sänkning av börvärdet till 

kompressorerna från 7,3 till 6,5 bar. Denna kurvan visar hur systemet fun-

gerar när det är en kompressor i drift med de överordnade systemets re-

gulatorer är i manuellt läge för att styra utgången manuellt (börvärdet till 

kompressorerna). I detta driftfall kan kompressorns regulator anses fun-

gera snabbt och stabilt. En viss överkompensation inträffar några gånger 

innan värdet stabiliseras, men detta är ofrånkomligt när en snabb regle-

ring krävs som i detta fall eftersom det inte får bli för stora tryckfall i sy-

stemet. 

Ett liknande stegsvar fås när börvärdet ändras från 6,5 till 7,5 bar (figur 

10), det ska dock tilläggas att i figur 10 så startar kompressor två vilket 

leder till en lite större överkompensation. Den skulle nog fortfarande 

Figur 10. Kurva som visar trycket efter en börvärdesförändring till kompressorerna. 15 

s sampeltid. 

Figur 9. Tryckets reaktion vid börvärdesförändring från 6,5 till 7,5 bar. I detta försök 

startar även kompressor två. 
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kunna kallas för stabil trots förstärkningen i överkompensationen, ef-

tersom den klarar av att justera in trycket mot börvärdet. 

Men den största synliga skillnaden uppstår klockan 12.08 i figur 11, det 

som händer är att regulatorerna i det överordnade systems sätts till auto 

och detta får kompressorerna att reglera betydligt mer och får problem 

att hålla trycket på en jämn nivå, vilket också kan ses i figur 11. Man ser 

även att när kompressor två stängs av så hanteras processen mycket 

bättre igen. Detta ger tydliga indikatorer på att regulatorernas parametrar 

behöver optimeras ifall de ska ha samma reglerstruktur som tidigare. 

Dessa kurvor vore inte optimala att använda som underlag för parame-

teroptimering på grund av att de inte är framtagna under normala om-

ständigheter, eftersom anläggningen var driftstoppad under slutet av 

projektet. De togs fram med en okänd förbrukning som med stor säkerhet 

inte kan jämföras med normal drift eftersom det inte förekommer så kon-

stant förbrukning som en öppen utblåsningsventil levererar. Med tanke 

på att kompressorernas regulatorer inte gick att parameteroptimera fanns 

det ingen anledning att genomföra någon optimering på regulatorerna i 

det överordnade systemet heller. Detta med anledning av att man i en 

kaskadreglering först börjar optimera den så kallade inre regulatorn som 

i detta specifika fall är kompressorernas regulatorer.  

När det kommer till flödesgivarens funktion i det nya regleringsförslaget 

finns ingen möjlighet att justera in eller testa funktionen som var tänkt. 

Detta på grund av att givarens kommunikationsmodul slutade fungera i 

Figur 11. Samma graf som i figur 7, visar både tryck och varvtal under tre timmars 

stegsvarsförsök. 
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januari, vilket upptäcktes under nulägesanalysen. Denna givare har inte 

prioriterats ifrån Nybro Energi vilket lett till att felet inte blivit avhjälpt 

och funktionen kunde därmed inte provas av och justeras in. 

6.2 Förslag 2 

Efter resultatet som framkom vid tester att styra kompressorernas varvtal 

direkt ifrån det överordnade systemet var det inte möjligt att gå vidare 

med detta förslag. Ifall detta hade upptäckts i ett tidigare skede kunde 

kanske mer efterforskning på området gjorts, vilket kunde lett till en mer 

kontrollerbar och mer optimal process, sett ifrån det överordnade syste-

mets perspektiv. 

6.3 Måluppfyllnad 

Resultaten blev inte som väntat, eftersom arbetet med att optimera hela 

processen inte kunde slutföras inom tidsramarna för detta projekt. Detta 

berodde till stor del på kompressortillverkarens ovilja att delge informat-

ionen som krävdes för att optimera kompressorernas regulatorer, alter-

nativt angett rätt metod för att kontrollera kompressorernas varvtal di-

rekt, vilket kunde lett fram till en mer optimal drift. En annan bidragande 

orsak var det planerade driftstoppet av anläggningen i slutet på detta 

projekt och att det saknades flera nödvändiga datum vad gällde rappor-

ten i detta projektet när tidsplanen togs fram under uppstarten. Ifall da-

tumet för projektavslut och rapportinlämning varit klart tidigare hade 

kanske en annan tidsplanering kunnat leda till implementering av de nya 

regleringsförslagen innan anläggningens driftstopp. Detta kunde bidra-

git till mer tillförlitliga resultat. 

Vid en tillbakablick till de konkreta och verifierbara målen som presente-

rades i inledningen på denna rapport kan följande sägas. 

• Kartlägga styrningen i nuläget, är det programmerat med samma 

funktioner som beskrivs i funktionsbeskrivningen? 

Detta målet kan beskrivas som väl uppfyllt med tanke på den 

grundläggande genomgång som presenterades i kapitel 4.1 
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• Utreda hur en optimal kompressorstyrning ska fungera. 

Med tanke på den begränsade information som hittades inom 

detta område så får stor vikt läggas vid hur kompressortillverka-

ren föreslog att styrningen borde se ut, som presenteras i kapitel 

2.3. Det tillsammans med övriga framtagna lösningar leder till att 

även detta mål anses uppfyllt. 

• Implementera en effektivare styrning. 

Med de implementerade lösningarna så borde styrningen blivit ef-

fektivare och även om det saknas konkreta bevis för det så anses 

målet som uppfyllt. 

• Optimera styrningen. 

Detta målet kan inte anses vara uppfyllt i denna rapport, även om 

en viss optimering har ägt rum efter implementeringen av regler-

lösningen. 

Som undertiteln på denna rapport påtalar, var den stora målsättningen 

att optimera den nuvarande kompressorstyrningen, av de multipla kom-

pressorerna, till att bli mer kostnadseffektiv. För att få någon form av evi-

dens för att några av förändringarna som blivit gjorda skulle ha den ef-

tersökta effekten kommer bli svår att se på kort sikt, eftersom det inte 

handlar om några större omvälvande förändringar. Den stora bespa-

ringen skulle blivit ifall regleringen kunde blivit stabilare och att det där-

med hade funnits möjlighet att sänka börvärdet, eftersom en sänkning av 

trycket minskar allt ifrån energiförbrukningen hos kompressorerna men 

även av minskade förluster i läckagen som finns ute i tryckluftssystemet. 

6.4 Sociala aspekter 

Sett ur ett socialt perspektiv kan det vara svårt att se en koppling till ar-

betet med detta projekt. Men det finns några kopplingar, framför allt så 

innebär en optimering av en process att processen blir mer hållbar, både 

ur ett klimat- men även ekonomiskt-perspektiv. En mer klimathållbar 

process gynnar hela det mänskliga samhället på flera sätt, bland annat 

genom att minska otryggheten kring klimatpåverkan. Ett mer optimalt 

reglersätt för kompressorerna riskerar dock även att leda till längre ser-

viceintervaller på kompressorerna vilket kan gå ut över antalet service-

tekniker som behövs.  
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6.5 Etiska aspekter 

För att genomföra en optimering behöver viss process-data inhämtas 

ifrån en anläggning. Beroende på vilken process som ska optimeras kan 

denna data för anläggningen vara mer eller mindre känslig för anlägg-

ningsägaren att delge. Men i ett fall som detta projekt ses inga sådana 

problem, då själva kompressorstyrningen inte är någon känslig del av 

processen, även om den är vital för att anläggningen ska fungera. Dock 

visade det sig att regleringen i kompressorns egna styrsystem var känslig 

för kompressortillverkaren att dela med sig av.  
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7 Slutsats 
Att finna information med vetenskaplig karaktär om detta specifika ämne 

visade sig vara ganska svårt, det som hittades var mer inriktat på hur ett 

system rekommenderades att byggas upp till exempel genom att an-

vända kompressorer i olika storlekar för att på detta visa klara olika för-

brukningsnivåer. Hur ett tryckluftssystem med flera kompressorer skulle 

styras optimalt blev därför mer likt en generell optimering, som handlar 

om att låta motorerna gå på optimala varvtal och växla i antal vid opti-

mala tillfällen. 

Omständigheterna som inträffade under projektets gång ledde till att det 

blev svårt att redovisa några konkreta bevis för till vilken grad som de 

nya regleringsförslagen gjort styrningen effektivare. Men de nya regle-

ringsförslagen borde ändå givit ett önskat resultat, vilket kommer visa sig 

i framtiden. 

7.1 Framtida arbete 

För att få till en mer optimal lösning på denna reglering finns några tan-

kar om olika alternativ för att gå vidare. 

• Be kompressortillverkaren att optimera regulatorerna i kompres-

sorerna för att sedan gå vidare med förslagen i denna rapport 

• Bygga upp en kommunikation med frekvensomformarna i kom-

pressorerna och styra dem direkt, vilket skulle innebära att kom-

pressorernas inbyggda styrsystem inte används 

• Försöka få till styrningen av varvtalen genom nuvarande kommu-

nikation och på så vis inte använda kompressorernas regulatorer 

• Att anläggningsägaren införskaffar kompressortillverkarens egen 

styrmodul som kan övervaka och styra flera kompressorer på ett 

optimalt vis, detta är kompressortillverkarnas huvudalternativ 

och troligen anledningen till att de inte velat samarbeta fullt ut. 
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