
ATLAS COPCOS VAKUUMLÖSNINGAR AV 
VÄTSKERINGTYP FÖR KRAFTINDUSTRIN



ATLAS COPCO:  
I KRAFTINDUSTRINS 
TJÄNST 
Efter Atlas Copcos förvärv av Edwards Vacuum är vi glada 

över att kunna kombinera styrkan i Atlas Copcos globala 

nätverk av kundsupportcenter med Edwards omfattande 

kunskaper om avancerade vakuumtillämpningar. Med sitt 

omfattande produktutbud är Atlas Copco en betrodd partner 

till kraftindustrin. Vi tillhandahåller tillförlitlig utrustning för 

många krävande applikationer. Fördelarna med att arbeta 

med Atlas Copco inkluderar:

• Världsledande aktör inom luft/gaskompression och rening.

• Mer än 130 års erfarenhet.

• Representerade på mer än 160 marknader.

• Omfattande globalt servicenätverk.

• Kompromissar aldrig med komponentkvaliteten.

• Välutbildad personal.

• Komplett utbud av lösningar och tjänster.

Som ledande företag inom vakuumteknik i över 100 år har Edwards vuxit 

med kraftindustrin – från banbrytande arbete med utvecklingen av 

utrustning för de tidiga kraftverken till produktion av avancerade 

vakuumsystem för termiska, kärnenergi- och idag även soldrivna kraftverk.

Ett av Edwards dotterbolag är Hick Hargreaves, som bildades 1882 i Bolton 

i Storbritannien. Hick Hargreaves Process Vacuum är specialiserat på 

vakuumprocesser, värmeöverföring och materialförflyttningsteknik för 

branschens slutanvändare och huvudentreprenörer. 



VARFÖR 
VÄTSKERINGPUMPAR 
FRÅN EDWARDS?
Högeffektiv pumpkapacitet vid 
belastning med fuktmättad luft
Edwards SHR-pumpar kan hantera kondensbildande ångor och till 

och med vätskeinträngningar i det inkommande gasflödet utan att 

pumpen skadas. Den kondenserande effekt som uppstår då det 

inkommande gasflödet kommer i kontakt med vätskeringen kan i hög 

grad öka pumpens uppströmskapacitet. Edwards vätskeringpumpar 

är idealiska för extraktion av kondenserad luft, där den inkommande 

icke-kondenserbara luften är helt mättad med ånga.

Väl lämpad för drift över 
hela vakuumintervallet
Edwards SHR-vätskeringpumpar är väl lämpade för kontinuerlig drift 

över hela vakuumintervallet från atmosfärstryck ned till 30 mbara. 

Funktionsprincipen medför en relativt konstant pumphastighet 

vid alla inloppstryck. Pumpen kan därmed spåra turbinens 

kondensorutloppstryck över ett mycket bredare driftintervall än 

ångejektorsystem. Det ger också utmärkt evakueringskapacitet 

vid parallell användning av drift- och reservpumpar.

Klarar våta, korrosiva procesströmmar
Ett brett urval av konstruktionsmaterial finns tillgängligt, vilket 

möjliggör optimala val för hantering av de flesta gaser och 

tätningsvätskor utan korrosion. Detta alternativ passar perfekt när 

man överväger system med direktmatning av tätningsvätska från 

flod- eller havsvatten eller på anläggningar med geotermisk energi. 

Vanliga material inkluderar gjutjärn, SG-järn, rostfritt 316-stål, 

aluminiumbrons och rostfritt duplex-stål.

Klarar gasflöden med små partiklar
Eftersom toleranserna i pumpen är ganska generösa kan 

medföljande partiklar hanteras utan skadlig effekt. Partiklarna 

samlas in av tätningsvätskan och förs ut med pumpen.

Robust och tillförlitlig konstruktion med 
minimala underhållsbehov
Edwards SHR-pumpar har en enkel konstruktion, utan någon kontakt 

mellan viktiga pumpkomponenter. Tack vare detta och de låga 

arbetstemperaturerna är dessa pumpar ytterst tillförlitliga. Eftersom 

de kan hantera processtörningar och endast kräver minimalt 

underhåll, brukar de ofta kallas vakuumvärldens "arbetshäst".

Låg ljudnivå
Ljudnivån för Edwards vätskeringpumpar ligger vanligen på under 

80 dB (A), om de är korrekt installerade. Det vanliga icke-pulserande 

gasflödet bidrar till pumpens och de tillhörande rörledningarnas 

låga vibrationsnivåer.



EXTRAKTION AV KONDENSERAD LUFT 

Förbättrad prestanda och tillförlitlighet
För att öka tillgängligheten, driftprestandan och tillförlitligheten 

för vakuumanläggningar med turbinkondensorer är det 

dynamiska förhållandet mellan vakuumpumpsystemet, 

kondensorns prestanda och turbinens mottryck en viktig faktor 

att väga in vid konstruktionen, vilket kräver noggrann 

utvärdering inför planeringen av anläggningens prestanda. 

Valet av vakuumutrustning bygger vanligen på teoretiska 

förutsättningar, där prestandakraven tas fram från 

rekommendationerna för HEI (eller VGB). Kundens 

specifikationer kräver ytterligare analys av pumpprestandan  

vid faktiska driftstemperaturer och tryck, inklusive dellaster  

och drift med alternativa bränslen.

Effektivt avlägsnande av luftläckage
Edwards paket för extraktion av kondensorluft baseras på 

tvåstegs vätskeringvakuumpumpar vilka är utformade för att 

avlägsna systemets luftläckage på de vanligaste storlekarna av 

turbingeneratorers ångkondensorer. Detta uppnås genom att 

trycket minskas i turbinen, vilket gör att mer värme från ångan 

omvandlas till mekanisk energi, vilket i sin tur ökar 

kraftverkets effektivitet.

Optimal hantering av  
stora ångmängder
Luften från turbinens kondensorsystem är mättad med ånga: 

Edwards SHR-pumpar är idealiska för att hantera höga ånglaster 

då mycket av ångan kommer att kondenseras vid pumpens 

insugning (genom den direkta kondensering som sker vid 

insprutningen av vatten eller vid kontakten med pumpens 

tätningsvatten). Denna kondensering minskar den totala volym 

som pumpen ska hantera, vilket är en betydande fördel jämfört 

med andra pumptekniker.

Turbin

Pump

Vattenutlopp

Vatteninlopp Kondensat

Till vakuumsystemÅnga

Ånga Till vakuumsystem Vatten



SCFM ITD 10 °C 11 °C 13 °C 15 °C 17 °C

5 SHR2750 SHR2400 SHR2400 SHR2400 SHR2400

7,5 SHR2950 SHR2750 SHR2750 SHR2400 SHR2400

10 SHR2950 SHR2950 SHR2750 SHR2750 SHR2750

12,5 SHR2950 SHR2950 SHR2950 SHR2750 SHR2750

15 SHR21200 SHR21200 SHR2950 SHR2950 SHR2950

17,5 SHR21850 SHR21200 SHR21200 SHR2950 SHR2950

20 SHR21850 SHR21850 SHR21200 SHR21200 SHR2950

25 SHR22500 SHR21850 SHR21850 SHR21200 SHR21200

30 SHR22500 SHR22500 SHR21850 SHR21850 SHR21850

40 SHR22500 SHR22500 SHR22500 SHR22500 SHR21850

Modell Pump SCFM Hk kW A* B* C*

CEP750-2 SHR2400 5 - 7,5 40 22 2350 1000 1500

CEP1000-2 SHR2750 7,5 - 12,5 75 45 3750 1350 2000

CEP1500-2 SHR2950 10 - 20 100 55 3750 1350 2000

CEP2000-2 SHR21200 15 - 25 125 75 4500 1500 2500

CEP3000-2 SHR21850 20 - 30 175 110 4500 1500 2500

CEP6000-2 SHR22500 25 - 40 225 132 5500 1700 3000

*Dimensioner i mm

LISTA ÖVER 
STANDARDSTORLEKAR 
PER HEI-STANDARD
Edwards standardpaket är konstruerade för att uppfylla kraven 

i HEI-standarden. Den initiala temperaturskillnaden är viktig att 

tänka på vid val av optimal pump. Tabellen nedan visar pumpval 

baserat på olika ITD:er vid 1 tum Hg abs (33,86 mbara) vid 

kondensorns utlopp.



AVLUFTNING AV VATTENBEHÅLLARNA
Förmågan att hantera våta gaser utan skadlig effekt gör att vätskeringvakuumpumpar är idealiska för 

denna avluftningsuppgift. Pumparna används initialt för att avlufta huvudkondensorns vattenbehållare och 

CW-pumpen; när detta är klart används de för att bibehålla den önskade vakuumnivån i vattenbehållaren.

Maximera kyleffekten 
Avlägsnandet av luft från kondensorns vattenbehållare förhindrar ansamling 

av luft i de övre delarna av kylrören vilket eliminerar luftfickor och bibehåller 

kondensorns effektiva kylningsyta, vilket ger maximal kyleffekt.

Edwards avluftningssystem är av modulär design och består av tre delar: 

vakuumpumpar, vakuumbehållare och avluftningsventil med tillbehör, vilka 

levereras enligt kraven i kundens specifikationer.

Vakuumpumpsystemet består av en enstegs vätskeringpump från Edwards, 

komplett med ett helt tätt vattencirkulationssystem som är dimensionerat för att 

möta processens krav. Om uppsättningar med drifts- och reservpumpar krävs, kan 

två system levereras vilket ger verklig reservkapacitet inklusive cirkulationssystem 

för tätningsvatten.

Undvik korrosion
Vakuummottagningskärlet är komplett med en tryckgivare för styrning av 

pumpens drift och innehåller en automatisk avloppstankutrustning för att avlägsna 

eventuellt vatten som överförs från systemet vilket förhindrar korrosion. 

Vid behov kan en avluftningsventil med tillhörande komponenter levereras för 

varje kondensorvakuumanslutning: Avluftningsventilen bidrar till att förhindra 

cirkulering i vakuumsystemet och minimerar överföring av kylvatten.

Ytterligare anslutningar kan göras till vakuumbehållaren för att möjliggöra luftning 

av huvudkylvattenpumparna innan driften. 

Pump

Vattenutlopp

Vatteninlopp Kondensat

Till vakuumsystemÅnga Vatten Avluftningsventil Vakuumbehållare

Till vakuumsystem

Ånga



AVSVAVLING AV RÖKGASER
Avsvavling av rökgaser är en vanligt förekommande process i moderna koleldade kraftverk.  

Gips är en av processens biprodukter vilken produceras vid utloppet av en scrubber.  

Atlas Copcos vätskeringpumpar ger pålitligt vakuum för avvattning av gipset via filter av typ  

bält- eller roterande trumma. De stora enstegs vätskeringpumparna Atlas Copco AWS 

är utformade specifikt för att hantera denna typ av tillämpning och väljs ut baserat  

på vakuumfilteryta.

Atlas Copcos utbud av enstegs AWS-vätskeringpumpar med hög kapacitet för 

dessa utmanande tillämpningar finns tillgängliga upp till 37 000 m³/h.

Absorberare

Oxideringsluft

Kokare och 
De-NOx

ESP
Slaminlopp

Gips

Vätskering-
pump

Skorsten

Vakuumledning

Filtratav-
skiljare



VI STÅR FÖR HÅLLBAR PRODUKTIVITET
Vi står för vårt ansvar gentemot våra kunder, gentemot miljön och människorna runtomkring 

oss. Vi levererar prestanda som står sig över tid. Det är vad vi kallar hållbar produktivitet.
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www.atlascopco.com


