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l. INLEDNING 

Det finns behov av propan/luftblandning (hädanefter förkortat PL) såväl i samband 
med naturgasdistribution som vid användning av propan som ersättningsbränsle för 
t.ex. eldningsolja l. 

Vid naturgasdistribution används PL för följande ändamål: 

* 

* 
* 

Lastutjämning 

Distribution vid leveransavbrott 

Förtida inkoppling av gaskunder i samband med utbyggnad av gasnä
tet 

Vid användning av propangas som ersättningsgas för andra bränslen används PL för 
att blandningen medger högre distributionstryck än ren propan utan riskför konden
sering av tyngre kolväten i rörsystemen. I vissafallkan FL även vara ett ekonomiskt 
motiverbart alternativ till naturgas. 

PL är ett bränslealternativ som är med i de flesta optimeringsstudier främst p.g.a. 
att: 

* 

* 

* 

Världsmarknadspriset på propan är för nätvarande förhållandevis lågt 
jämfört med övriga bränsleslag och kan antas förbli detta under en över
skådlig framtid. 

Propan kan lagras med känd teknik i såväl stora centraliserade lager som i 
små lokala. 

PL kan produceras med känd teknik och med god kvalitet både somersätt
ningsgas för naturgas och som allmän bränslegas. 

A v sikten med denna rapport är att redovisa systemkrav, teknik och systemutfonn
ning samt myndighetskrav för installationer för lagring, blandning och distribution 
av PL i anslutning till MR-stationer. Rent principiellt kan den här redovisade 
tekniken även tillämpas för andra FL-installationer för distribution vid tryck högre 
än ca l bar( e). Vid lägre tryck än l bar används normalt blandningsutrustning av 
annan typ, s.k. venturiblandare. 



2. PROPAN/LUI"f SOM ERSÄTTNING FÖR NATURGAS 

För att en bränslegas skall kunna användas som ersättning för en annan måste 
ersättningsgasen uppfylla följande allmänna krav: 

* 

* 

* 

* 

Gasen skall kunna förbrännas störningsfritt, d.v .s. utan sotning, flarnlyft 
och nedslag, och utan omjustering av förbrukningsapparaterna. 

Anslutna apparaters avgivna effekt får inte påverkas, annat än inom 
mycket snäva gränser, vid övergång från en gaskvalitet till en annan. 

Tryckfallet i rörsys tern, apparater och förbränningsdysor skall vara lika 
vid samma effektuttag oavsett vilken gas som distribueras. 

Gasblandningen skall vara av jämn kvalitet. 

Propangas av handelskvalitet blandad med luft i en viss proportion är utbytbar mot 
"Svensk" naturgas och uppfyller ovanstående krav. 

Vid FL-distribution måste även följande beaktas; 

* 

* 

* 

Kondenseringstemperaturen förde tyngre kolväten som ingår i propan av 
handelskvalitet ligger vid ett distributionstryck av 4 bar( e) på omkring 
-10°C. 

P.g.a. FL-blandningens högre densitet k<ln distributionsnätets tryckför
hållanden påverkas om det är stora nivåskillnader inom området. 

PL har högre volymetriskt värmevärde än naturgas varför kundens 
gasmätare endast registrerarea 70% av energiförbrukningen vid distribu
tion med lika Wobbetal. 

PL kan antingen distribueras med samma Wobbetal som naturgas (NG) eller med 
samma värmevärde. Med Wobbetal avses ett värde som om det är lika för två olika 
gaser anger att gaserna är utbytbara avseende avgiven effekt i t. ex. gasbrännare av 
typ atmosfärsbrännare samt att uyckfallen i ledningssystemen är lika vid samma 
distri butionseffekt. 

Vid distribution av PL med samma Wobbetal blir den frän förbrukningsapparaterna 
avgivna effekten densamma oberoende av vilken gas som distribueras. Wobbetalet 
behandlas närmare i avsnittet FL-blandningar. 

Vid distribution av PL med samma värmevärde som NG minskar effektuttaget med 
ca 30% samtidigt som tryckfallet i ledningssystemet ökar. Därtill kommer att 
förbränningen kan bli störd i vissa typer av brännare. 

P.g.a. dessa förhållanden är det inte ett realistiskt alternativ att distribuera 100% PL
blandning med samma värmevärde som ersättningsgas för NG. Däremot kan in
blandning av PL, med samma värmevärde och i sådana proportioner att de anslutna 
brännarnas effekt inte påverkas mer än ca 12%, komma till användning för lastut
jämningsändamål. Detta driftfall kommer dock inte att behandlas i denna rapport. 
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3. GASDATA 

3.1 Naturgas 

Den gas som PL-blandningen skall ersätta är Dansk naturgas av den kvalitet som f. n. 
distribueras i Sverige. Gaskvaliteten kan variera i tiden. Som grund för beskriv
ningen av funktionskraven för PL-blandningsutrustningen har följande specifika
tion använts. 

Naturgasens kemiska sammansättning i volym% 

Metan, CH4 

Butan C4H 10 och tyngre 

Koldioxid, co2 

Nitrogen, N2 

Fysikaliska data 

}\ (övre värmevärde) 

HL (undre värmevärde) 

Densitet 

w, (övre Wobbetal) 

WL(nedre Wobbetal) 

Relativ densitet, d (medel) 

91,1 

4,7 

1,7 

1,4 

0,5 

0,6 

43,17 MJ/Nm3 

38,90 -"-

0,78-0,85 kg/Nm3 

54,65 MJ/Nm3 

49,20 -"-

0,624 

Gaskvaliteten som distribueras till konsumenterna kan tillåtas variera inom de 
gränser som anges i de Tyska riktlinjerna DVGW (Deutscher Verein des Gas -und 
Wasserfaches), Arbeitsblatt G 260 avseende värmevärde, Wobbetal och densitet för 
naturgas grupp H. Se figur 3: l. 

3.2 Propan 

Propangasen utgörs av propan av handelskvalitet d. v.s. den som i Sverige saluförs 
under namnet propan-95. Denna varierar i sammansättning för olika leverantörer 
och i tiden beroende på tillverkningsprocessen. En specifikation över förväntad 
kvalitetsvariation bör upprättas i samband med att leveranskontrakt tecknas. 
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En sådan specifikation bör innehålla en redovisning av alla komponenter som kan 
förekomma i produkten ned till ca 10-20ppm. Nedan specificerade analys tarendast 
upp huvudkomponenterna i gasen. 

Kemisk sammansättning för propan-95 i volym% 

Fysikaliska data för propan -95 i gasfas 

H5 (övre värmevärde) 

HL(undre värmevärde) 

Densitet 

Relativ densitet 

95 

5 

102,83 MJ/Nm3 

94,20 -"-

2,05kg/Nm3 

1,581 

Fysikaliska data för propan -95 i vätskefas: 

Densitet (vid + 15°C) 

Ångbildningsvärme vid 0°C 

Värmekapacitivitet vid 0°C 

Volymsutvidgning 

(medel + 20 -40°C) 

3.3 Luft 

503 kg/m3 

371,59 kJ/kg 

2, 46 kJ/kg,K 

0,0031 m3;m3,K 

Vid beräkning av erforderlig inblandningskvot har torr luft med nedanstående sam
mansättning använts. 

Nitrogen, N2 79 Volym% 

Oxygen,Oz 21 -"-

Densitet 1,293 kg/Nm3 

Relativ densitet l " 
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Enligt DVGW, Arbeitsblatt G260, grupp H 
gäller följande: 

Wobbetal ,W s 
Wobbetal (riktvärde) 
Värmevärde, H s 
Relativ densitet 

Värmevär~e 
Hs, MJ/m 

3 
46,1-56,5 MJ/m 

3 54,0 MJ/m 
3 

34,1- 47,2 MJ/m 
0,55- 0,70 

60 f---+---'----+---+- Wobbetal Ws 
Dansk naturgas 
(Tyr a) MJ/m' 

56,5 

154,0 l 
46, l 

40 

30 ~---+-----+-----+----~----~ 

20 ~--~----~------~----+---~ 

Relativ ,_ __ _L_ ___ ,_ __ _L ___ _,_ __ _J_--<,_ densitet 

0,5 0,6 0,7 0,8 

Kvalitetsspecifikation för naturgas grupp H 
enligt DVGW, Arbeitsblatt G260 

FIGUR 3:1 



4. PROPAN-LUFTBLANDNING 

För att två bränslegaser skall vara utbytbara skall gaserna, som tidigare nämnts, ha 
samrna Wobbetal. Wobbetalet bildas av följande storheter: 

* ~·övre värmevärdet i t.ex. MJ/Nm3 

* d, relativa densiteten (relativt luft) som bildas av kvoten mellan 
densiteten för gas respektive luft. 

Uttrycket för Wobbetalet är; W ,~H, l {d" 

Wobbetalet är för: 

"Svensk" naturgas (medel) 

Propan-95 

54,65 MJ/Nm3 

81,78 -"-

För att Wo bbctalet förpropan skall bli lika naturgasens måste propangasens densitet 
och värmevärde sänkas. Detta sker med inblandning av luft. 

Erforderliga proportionermellan propan och luft beräknas genom att sätta W ebbeta
let för gaserna lika: 

* w,Na=HsrLd dpL 

Den på detta sätt framräknade sammansättningen blir 62% propan och 38% luft. 

Av förbränningstekniska skäl som inte behandlas här bör lämplig blandning ligga 
inom nedanstående gränser: 

Kvalitetsområde Blandning% w,MJ/Nm3 H,;MJ/Nm3 

propan/luft 

Nominellt 60/40 53,1 61,7 

Övre gräns 62,5/37,5 55,0 64,3 

Nedre gräns 56/44 50,0 57,6 

Vid distribution av PL vars sammansättning varierar inom dessa gränser kommer 
avvikelserna i förbrukningsapparaternas avgivna effekt att ligga inom acceptabla 
gränser d.v.s. inom de gränser som anges i DVGW arbetsblad G 260 för naturgas 
grupp H. Det bör dock påpekas att tillåtna variationer i gaskvaliteten är mycket 
beroende av typen av förbrukningsapparater som är anslutna till nätet vruför "tillåtna 
gränser" får fastställas från fall till fall. 
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Vissa speciella typer av brännare kan påverkas på ett sådant sätt att PL inte fungerar 
som ersättningsgas. Detta gäller t. ex. brännare för torkning av papper i tryckpressar 
där konstant flarnlängd är av stor betydelse. 

PL-blandningen har högre volymetriskt värmevärde än"Svensk" naturgas: 

"Svensk" naturgas H,;= 43,17 MJ/Nm3 

Propan/luft ( 60/40) H8= 61,70 -"-

Volymförhållandet vid samma energi innehåll blir då: 

Detta inverkar på debiteringsmätningen hos kunderna vilken normalt baseras på 
naturgas volym. 

Om PL-blandningen skall ha samma värmevärde som NG erhålls följande 
sammansättning: 

Propan/luft % W s MJ/Nm3 

42/58 38,5 

Effektminskningen i förbrukningsapparaterna blir till följd av skillnaderna i 
Wobbetal ca 29% jämfört med naturgas med samrna volymetriska värmeinnehålL 
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5. FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR 

PL-anläggningar med tillhörande installationer skall i anslutning till MR-stationer 
för NG utföras i enlighet med följande föreskrifter och anvisnigar: 

* 

* 

* 
* 

* 

* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

Sprängämnesinspektionens Kungörelser SÄIFS 1987:2 
med naturgasföreskrifter 

Lagen om brandfarliga varor SFS 1988:868 
(utgåva l dec. 1988) 

Förordningen om brandfarliga varor SFS 1984:169 

Tillämpningsföreskrifter, brandfarliga varor SIND-FS 1981:2 
(lydelse l juli 1989) 

Arbetarskyddsstyrelsens Kungörelser AFS 1986:9 

Tryckkärlskommisionens normer för statio-
nära lagercisterner för brandfarliga konden- Cisternnormer III 
serade gaser 

Tryckkärlskommissionens Processkärlsnormer PKN 

Tryckkärlskommissionens Tryckkärlsnormer TKN 

Tryckkärlskommissionens Rörledningsnormer RN 

Naturgassystenmormer NGSN 

Svenska Gasföreningens anvisningar för utför
ande av gaselinstallationer 

Varmvattennormer 

Nybyggnadsregler 

Statens Energiverks Föreskrifter för 
elektriska starkströmsinstallationer 

Klassning av explosionsfarliga områden 

Elinstallationer i riskområden med 
explosiv gasblandning 

Askskydd för byggnader 

VVNI&Il 

BFS 1988:18 

STEV-FS 1988:1 

SS4210 820 

ss 4210821 

SS4870110 
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6. ANLÄGGNINGSBESKRIVNING 

En FL-blandningsstation består huvudsakligen av följande installationer: 

* 
* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

Utrustning för lossning, vanligtvis frän tankbil eller järnvägstankvagn. 

Lagringscisterner för propan i vätskefas med tömningspumpar. 

Förångningsutrustning med regler- och hjälpsystem, t.ex. värmepan
nor. 

Utrustning för blandning och kvotreglering av blandningsförhållandet 
med tillhörande hjälputmstning såsom tryckluftskompressorer. 

Mät-, styr- och reglerutrustning 

El- och Askskyddsinstallationer 

Brandskyddsinstallationer. 

Sammanbindande rörledningar. 

PL- stationerna placeras lämpligen i direkt anslutning till MR-stationerna och inom 
samma inhägnade område som dessa. Se situationsplan figur 6:1. Transporten av 
propan tilllagret sker vanligtvis med lastbil eller järnvägstankvagn. Uppställnings
platsen förtankfordon placeras lämpligen utanfördetinhägnade området. Lagrings
cisternerna placeras inom inhägnaden och nedgrävda i marken till ca halva diame
tern. Den del av cisternen som liggerovan mark täcks med jord. På detta sätt kan be
hovet av sprinklerkapacitet för kylning minskas. 

Installationerna för förångning och gasblandning placeras i en gemensam byggnad 
med separata utrymmen för: 

* Förångnings- och blandningsutrustning. 

* Värmepannor 

* Tryckluftskompressorer 

* Elutrustning 

Eventuelltkan pannor, tryckluftsinstallationeroch elutrustningplaceras i samma ut
rymme. De olika anläggningsdelarna skallligga med bestämda avstånd till såväl an
läggningaroch installationer utanför stationsområdet sominom detta. Dessa avstånd 
anges i Sprängämnesinspektionens Naturgasföreskrifter. Avstånd till yttre anlägg
ningar benämns skyddsavständ och mellan inre säkerhetsavstånd. Skydds- och sä
kerhetsavstånd för MR-stationer med PL-stationer visas i figur 6:2. 
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7. DISTRIBUTIONS· OCH LAGRINGSKAPACITET 

7.1 stationseffekt 

PL distributions- och lagringskapacitet är beroende av lastprofilens utseende för 
varje enskild MR-station vid spetslast såväl som vid beredskapsdrift FL-distribu
tion sker normalt först sedan lasten minskats genom att kunder med avbrytbara 
kontrakt gått över till andra bränslen. I beredskapsfallet tillkommer även andra 
effektsänkande åtgärder som t.ex. lägre inomhustemperatur hos värrnekunder. 

Vid lastutjämning kommer gasdistributören attdistribuera ut 100% PL från ett antal 
ur transportsynpunkt lämpligt belägna MR-stationer. Detta medför att erforderlig 
FL-kapacitet vanligtvis kommer att vara lägre än vid NG- distribution. Erforderlig 
FL-kapacitet står således inte i direkt proportion till MR-stationens och måste 
bedömas frän fall till fall. 

I denna studie redovisade kapaciteter för PL-stationer har valts med utgångspunkt 
frän de vanligast förekommande MR-stationsstorlekarna i det svenska NG-nätet. 
PL-effektbehovet har därvid antagits ligga mellan 50 och 70% av max NG-effekt. 

Vid valet av representativa MR-stationer har sädana med distributionstryck över 4 
bar( e) inte tagits med på grund av att tyngre kolväten som finns i gasen kondenserar i 
ledningssystemet vid tryck över 4 bar vid normala marktemperaturcr. 

Representativ distributionskapacitet har bedömts ligga omkring följande effekter: 

NG- NG· flöde PL- Propan Luft FL-flöde 
effekt effekt 
MW Nm3/h MW Nm3/h Nm3/h Nm3/h *) 

60 5555 35 1340 890 2230 

100 9260 70 2680 1780 4460 

*) Räknat på undre värmevärdet 

7.2 Lagerstorlek 

Beträffande lämplig lagerstorlek är denna förutom kapaciteten beroende av MR
stationens placering ur transportsynpunkt d.v.s. avstånd till centralt lager och typ av 
möjlig transport med bil, järnväg eller fartyg. Den billigaste lagerutformningen vid 
lagerstorlekar upp till ca 2000 ton är ett antal liggande cylindriska stålcisterner 
förlagda i mark. Vid lager >600 ton kan sfäriska ovanjordscisterner vara ett 
alternativ. Vilket som är billigast får undersökas från fall till fall. Eftersom sfäriska 
cisterner är placerade ovan mark ställs krav på omfattande sprinklerinstallationer 
och kraven på säkerhetsavstånd inom anläggningen ökar. 

PL-lager med en kapacitet av 500 ton omsätts vid de aktuella effekterna på 180 
respektive 90 timmar. Däreftererfordrasen kontinuerligtillförsel av gasol tilllagret 
Då det råder blis t på transportfordon och utnyttjningstiden för dessa i detta samman
hang är mycket kOlt torde det i inget fall vara aktuellt att bygga lager för mindre 
storlek än 500 a 600 ton. Även avseende lagerstorleken gäller således att en 
standardisering inte enkelt kan göras. 
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Enligt Förordningen om Brandfarliga V aror gäller att inom ett lagermed fl e~~ cister
ner skall dessa samlas i grupper med tillsammans max 500 ton la&>Tad gasol. Ar lagret 
större rekommenderas att området delas upp i grupper med 50 m brandgata mellan 
grupperna. Skall större kvantitet än 500 ton lagras i flera cisterner utan krav på 
brandgata måste en särskild riskutredning göras. En sådan utredning måste även 
göras vid lagring av större kvantiteter än 500 ton i en cistern. 

Lagercisternerna börväljas med sådana dimensioner att de kan transporteras hela till 
installationsplatsen. Detta för att förbilliga tillverkningen. Den största cistern som 
normalt kan transporteras hel på landsväg har de ungefärliga dimensionrma Dy 

3600 L 35000 och bruttovolymen 360m3 

Lager med cylindriska cisterner i storlekar upp till 500-600 ton bör utföras med 
följande konstellationer och dimensioner: 

Bruttovolym Konstellation Dimensioner 
rn3 st x volym DyxLmm 

360 l x 360 3600 x 35000 

720 2 x 360 " - -

1080 3 x 360 " - -

1440 4x 360 " - -

13 
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8. DRIFTFÖRUTSÄTTNINGAR 

Det normala driftfallet är att tidpunkten för behov av ersättningsgas är känd och kan 
planeras in i driften. Distribution av ersättningsgas i händelse av leveransavbrott t. ex. 
till följd av ledningsbron kan anses vara ett onormaltdriftfall. Det har därförförutsatts 
att anläggningen inte skall utformas med hänsyn till detta. Vid behov av ersättnings
gas är det önskvärt att start och stopp av anläggningen kan ske med fjämnanöver från 
centralt kontrollrum liksom att övervakningen kan ske genom periodisk tillsyn. 

Behovet av tillsyn vid start, stopp och drift ingår i den totala bedömningen av 
anläggningssäkerheten som görs i samråd med Sprängämnesinspektionen. I det föl
jande har start och stopp av anläggningen förutsatts ske automatiskt under tillsyn av 
anläggningsägarens driftpersonaL U n der drift förutsätts anläggningen stå under peri
odisk tillsyn. Lossning av tankfordon skall övervakas av behörig personal som är 
anställd av anläggningsägaren. Under drift sker övervakningen endast från centralt 
kontrollrum dit larm av olika prioriteringsgrad samt kritiska driftdata överförs. 

När behov av PL-distribution förväntas skall installationerna vara förberedda för start 
på så sätt att värmepannor och förångare är förvärmda till drifttemperatur och 
rörledningarna för gasdistribution är fyllda. Eventuellt kan anläggningen vara i drift 
på "sparlåga". 

Då en anläggning av denna typ är avsedd för lastutjämning ställs inga större krav på 
kapacitetsreglering. Driftsättet blir då attstationen skall kunna leverera så mycket gas 
som möjligt under hög last. Eventuell kapacitetsbrist får täckas genom inblandning av 
NG. 

Lastutjämningsdriften medför även att stationen ingår som en av mänga vatför 
tillgänglighetskravet kan täckas med NG i händelse av driftstörningar som leder till 
avbrott i PL-distributionen i en enskild station. 



9. FUNKTIONSBESKRIVNING 

PL-anläggningens uppgift är att blanda propan med luft i enlighet med de krav som 
ställs för ersättning av naturgas samt inom specificerade gränser för flöde och tryck 
som erfordras inom det aktuella distributionsområdet. Se principschema figur 9: l 
och 9:2. För att garantera tillgängen på gas skall vidare lagerkapaciteten vara 
dimensionerad för att säkerställa driften med hänsyn till förbrukning och 
tillförseL 

PL-blandningsprocessen fungerar i korthet enligt följande: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 

Propan i vätskefas pumpas från cisternerna till en förångare därvätskan 
förångas och överhettas. Utgående gastemperatur och tryck regleras 
och hålls konstant 

Gastrycket finregleras med ytterligare en tryckregulator och tillförs 
blandningsutrustningen. 

Systemet med blandningsutrustningen är avsäkrat mot otillåtna 
övertryck i distributionssystemet. 

Tryckluft tillförs blandningsutrustningen med ettkonstant tryck som är 
lika med propantrycket. Propangas- och lufttrycket finregleras till sam
ma nivå med hjälp av en differenstrycksregulator. 

Blandning av propangas och luft till rätta proportioner sker med en 
blandningsventiL 

Efter blandningen kyls gasen till en temperatur av max +25°C. 

Gaskvaliteten efter blandningsutrustningen övervakas kontinuerligt 
genom mätning av Wobbetal och värmevärde. Eventuella avvikelser 
från börvärdet justeras med hjälp av blandningsventilen. Vid otillåtna 
avvikelser snabbstängs distributionen och anläggningen tas ur drift. 

Mätning och registrering av utlevererad gasmängd sker med en turbin
mätare. Mätvärdena kompenseras avseende tryck och temperatur i en 
flödesdator. Mätresultatet förs över till det centrala kontrollrummet. 

Hjälpsystem för blandningsutrustningen är: 

* 

* 
* 
* 

Pannanläggning som producerar värme för förångningsprocessen i en 
gaseldad varmvattenpannadär vatten med frysskyddstillsats är värme
medium. 

Tryckluftskompressorinstallation med torkutrustning för tryckluften. 

Elinstallationer 

Mät-, styr- och reglerutrustning 

15 
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9. FUNKTIONSBESKRIVNING 

PL-anläggningens uppgift är att blanda propan med luft i enlighet med de kr a v som 
ställs för ersättning av naturgas samt inom specificerade gränser förflöde och tryck 
som erfordras inom det aktuella distributionsområdet. Se principschema figur 9: l 
och 9:2. För att garantera tillgången på gas skall vidare lagerkapaciteten vara 
dimensionerad för att säkerställa driften med hänsyn till förbrukning och 
tillförsel. 

PL-blandningsprocessen fungerar i korthet enligt följande: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Propan i vätskefas pumpas från cisternerna till en förångare därvätskan 
förångas och överhettas. Utgående gastemperatur och tryck regleras 
och hålls konstant. 

Gastrycket finregleras med ytterligare en tryckregulator och tillförs 
blandningsutrustningen. 

Systemet med blandningsutrustningen är avsäkrat mot otillåtna 
övertryck i distributionssystemet. 

Tryckluft tillförs blandningsutrustningen med ett konstant tryck som är 
lika med propantrycket Propangas- och lufttrycket finregleras till sam
ma nivå med hjälp av en differcnstrycksregulator. 

Blandning av propangas och luft ti11 rätta proportioner sker med en 
blandningsventiL 

Efter blandningen kyls gasen till en temperatur av max +25°C. 

Gaskvaliteten efter blandningsutrustningen övervakas kontinuerligt 
genom mätning av Wobbetal och värmevärde. Eventuella avvikelser 
frän börvärdet justeras med hjälp av blandningsventilen. Vid otillåtna 
avvikelser snabbstängs distributionen och anläggningen tas ur drift. 

Mätning och registrering av utlevererad gasmängd skermed en turbin
mätare. Mätvärdena kompenseras avseende tryck och temperatur i en 
flödesdator. Mätresultatet förs över till det centrala kontrollrummet. 

Hjälpsystem för blandningsutrustningen är: 

* 

* 

* 

* 

Pannanläggning som producerar värme för förångningsprocessen i en 
gaseldad vannvattenpanna där vatten med frysskyddstillsats är värme
medium. 

Tryckluftskompressorinstallation med torkutrustning för tryckluften. 

Elinstallationer 

Mät-, styr- och reglerutrustning 

15 
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10. INSTALLATIONSBESKRIVNING 

10.1 Lossningsutrustning 

Propanleveransen sker antingen med tankbil eller järnvägstankvagn. Ä ven dragbil 
med container kan förekomma. Lossningstiden beräknas uppgå till ca 40 minuter för 
tankbil och en timme för järnvägsvagn. Tankbil med gascontainer saknar liksom 
järnvägstankvagn egen pumputrustning för lossning. för att lämna alla möjligheter 
till transport öppna behövs egna lossningspumpar. Dessa skall placeras så att 
erforderlig tillrinningshöjd erhålls och utföras så alt kavitation inte uppstår. 

I n n an fordon ansluts meka n is k t tilllossningsstationen skall detta anslutas till samrna 
jordsystem som lagercisterncrna. Fordonet ansluts på såväl gas- som v1Hskesida till 
lagercisternerna. För att åstadkomma tryckutjämning mellan fordon och lager 
ansluts gasfasledningen före vätskeledningen. 

Om propanlagret består av mer än en cistern skall inpumpning ske till en cistern i 
taget. Efter avslutad inpumpning töms kvarstående propanvätska till lämplig 
cistern. Inpumpad kvantitet mäts och registreras med flödesmätare. 

10.2 Cisternanläggning 

Cisternanläggningen utgörs av en eller flera liggande cylindriska cisterner. Dessa 
förläggs med halva diametern under marknivån. Den övre delen täcks med ett ca en 
meter tjockt jordlager. Cisternerna födliggs parallellt med ett mellanrum större iinen 
halv cistemdiameter. Sefigur 6: l. Cisternernakorrosionsskyddas utvändigtmed yt
bcläggning lämplig för förläggning i mark samt förses med katodiskt skydd med 
påtryckt ström. 

Anslutningar förrörledningaretc med undantag för utpumpningsledningar placeras 
i en konstruktion på cisternens översida. Utpumpnings- och dränageledningar an
sluts på cisternens undersida. Utpumpningsledningarna ansluts till distributions
pumparna som kan utföras som dränkbara pumpar placerade i en separat behållare. 
Pumparna placeras med erforderlig tillrinningshöjd under cisternens lägsta 
vätskeyta. Se figur 10:1. 

Cisternerna skall vara tillverkade och utrustade i enlighet med: 

* Tryckkärlskommisioncns norrner för statio
nära lagercisterner för brandfarliga konden-
serade gaser. Cisternnormer III 

* Arbetarskyddsstyrelsens kungörelser, AFS 1986:9 
T1yckkärl 

* Tryckkärlskommisionens Tryckkärlsnormer TKN 

Tekniska data 

Beräkningstryck 16 bar 

Beräkningstemperatur 

Fyllnadsgrad En l. Cisternnormer III 



10.3 Propanförångare 

Propanvätskan förångas i en vätskevärmd förångare. Värmemediet utgörs av vatten 
med frysskyddstillsats. Förångaren skaU vara dimensioneradför att leverera propan 
vid konstant tryck och temperatur vid alla förekommande laster mellan 10 och 
100%. Vidare skall värmeytor och reglersystem vara utförda så att lokal krackning 
p.g.a. överhettning inte kan förekomma. Se figur 9:1. 

Förångarutrustningen skall vara utrustad med: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Nivåregulator för avstängning av propantillförseln vid för hög vätskeni
vå i förångaren. 

Temperaturreglering för konstanthållning av utgående gastempera tur. 

Säkcrhetsventil för tryckavsäkring mot otillåtna övertryck. 

Oljeavskiljare i förångarbotten samt i utgående gasledning för avskilj
ning av komponenter i propangasen som inte förångas respektive följer 
med den förångade gasen i droppform. 

Avstängningsventil i utloppsledningen med don för automatisk avstäng
ning när anläggningen tas ur drift eller vid otillåtna driftförhållanden. 

Ytor som är i beröring med propan liksom rörledningar börvara försedda 
med utvändig isolering för att förhindra återkondensering av propan. 

Förångare skall vara utförda i enlighet med följande nom1er och anvisningar: 

* Tryckbärande delar för propan Tryckärlskommisionens 
Processkärlsnormer PKN 

* System och utrustning Svenska Gasföreningens 
Anvisningar 

* National Fire Proteetian 
Association pamflet 58 NPPA 58 (USA) 

* T Re g. fiir Fliissiggas, PFR 1969 (Västtysk1and) 

Tekniska data 

Inloppstryck min/max 2!16 bar 

U doppstryck " 6!16 ·"· 

Inloppstemperatur " -15/4(JOC 

U tloppsternperatur " 40/65°C .. 

Beräkningstemperatur " -20/!0lJOC .. 

Beräkningstemperatur extrem -42°C 
(propan vid atmosfärstryck) 

Kapacitet (% av nominell) 120xQ% 

Yäm1cmediets tilloppstemp. max. 60°C 

19 
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10.4 Blandningsutrustning 

PL-blandningsutrustningen utgörs av ett system för blandning. Principen är att 
propangas och luft tillförs en blandningsventil vid samma tryck och temperatur. 
Konstanthållning av lika tryck förde båda gaserna sker genom differenstrycksregle
ring av gas- och lufttrycket. Se figur 9:2 och 10:2. 

Blandningsventilen innehåller slitsar eller dysor som proportionerar gas/luftbland
ningen i enlighet med en förinställd kvot. Denna finregleras med avseende på avvi
kelser i blandgasens kvalitet via kontinuerlig mätning av PL-blandningens 
värmevärde och Wobbetal. 

Efter förångaren har gasen ett tryck mellan 6 och 16 bar och en temperatur av 45°C. 
Innan gasen tillförs blandningsutrustningen reduceras trycket till 4,5 bar vilket 
normalt är det maximalt tillåtna trycket efter MR -stationen. Detta tryck motsvaras av 
det tryck för vilket det efterföljande distributionssystemet skall vara avsäkrat. 

Luften frän kompressorcentralen har ett tryck mellan 5 och 6 bar och en temperatur 

mellan 25 och 30 °C. Lufttrycketreduceras ti114 baroch avsäkras mot otillåtna över
tryck i det efterföljande systemet på samma sätt som gasen, 

Efter blandningsventilen installerasdels en gasmätare för registrering av utlevererad 
gasmängd dels manuella och automatiskt verkande avstängningsventiler mot distri
butionssystemet. Vidare är efter gasmätaren en luftkyld kylare installerad för att k y la 
gasen om temperaturen vid anslutning till distributionsnät med ledningar av polyeten 

skulle överstiga 25°C. 

I blandningsutrustningen ingår i huvudsak följande delsystem och komponenter: 

* 

* 

* 

* 

* 

Tryckreglerings- och snabbstängningsventiler för tryckavsäkring för 
propangas och luft. 

Differenstrycksreglering för finjustering av inloppstrycken till bland
ningsventilen. 

Blandningsventil (eller apparat) som blandar propangas och luft med 
konstant kvot över hela flödesområdet 

A v stängningsventil för automatisk snabbavstängning av PL-distributio
nen vid felfunktion samt vid stopp av anläggningen. 

Installationer för flödesmätning med turbinmätare inklusive tillhörande 
system för tryck- och temperaturkompensering samt flödesdator. 



Tekniska data 

FL-blandningsutrustningen dimensioneras utifrän följande allmänna förutsättning
ar: 

* Gastrycket efter tryckreducering och blandningsventil skall vara ca 3,5 
bar. 

* Utrustningen skall kunna leverera gas av specificerad kvalitet vid alla 
kapaciteter mellan 20 och 100% av max flöde. 

Beräkningstryck och temperaturer 

Gassystern frän förångare t.o.m. ansl. till LT-ledn. 

Tryckluftsystern 

Drifttryck och temperaturer för gassystem 

Från förångare t.o.m. utlopp på tryckregulator: 

* 
* 

Normalt 
Extremt 

Från utlopp på tryckregulator t.o.m. bland
ningsventil: 

* 
* 
* 
* 

Normalt 
Extremt 
Nominellt 
Max/min avvikelse frän nominellt 
(mellan JO. JOO% flöde) 

Från utlopp på blandningsventil t.o.m. ansl. till LT-ledn: 

* 
* 

Normalt 
Extremt 

Drifttryck och temperaturer för tryckluftsys tern: 

Från kompressor t. o. m. tryckreglering: 

* 
* 

Normalt 
Extremt 

Börvärde för blandningskvot propan/luft 

Max tilläten avvikelse i Wobbetal 

bar °C 

16 

16 

6 
1/16 

4/5 
5 
4 
±0,2 

4 
5 

6 
6 

-40/+40 

·30/+60 

+40 
0/+60 

+40 
0/+60 
+40 

+25 
0/+60 

+20 
·30/+60 

60/40% 

±3% 

21 
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11. HJÄLPSYSTEM 

11.1. Tryckluftsinstallationer 

Tryckluft tillförs FL-blandningsutrustningen från kompressorcentralen. 

Tryckluften måste avfuktas för att förhindra driftstörningar till följd av kondense
ring av vatten i distributionssystemet. Avfuktningen måste göras ned till en sådan 
nivå att vattenångan i gasblandningen inte kan kondensera vid drifttryck vid någon 
förekommande omgivningstemperatur i rörsystemet 

Kraven på avfuktningsgrad bestäms från fall till fall utifrån förhållandena i det 
aktuella systemet. Exempel på förhållanden som kan påverka kraven är om led
ningssystemet t.ex. delvis ligger förlagt ovan mark och kan utsättas för låga 
utetemperaturer. För vanliga markförlagda ledningar torde avfuktning till -5°C 
daggpunktstemperatur vid nominellt distributionstryck 4 bar vara tillfyllest. 

Det finns vid även risk fdr s.k. hydratbildning i rörsystemen närdet förekommer fritt 
vatten i gasen. Hydratbildningen kan förorsaka igensättning av rörledningarna. 

Som tidigare påpekats får inte PL distribueras i ledningar av polyeten vid temperatu

rer över 25°C. Materialets långtidshållfasthet kan nämligen inte garanteras då det 
degenererar mycket snabbt vid kontakt med tyngre kolväten över denna tempera
tur. 
P.g.a. detta förhållandeoch för att förbilliga unustningen för lufttorkning bör luften 
efter komprimeringen kylas och det kondensat som falls ut avledas innan luften 
tillförs lufttorken. 

Tryckluftsutrustningen installeras i ettväderskyddat utrymme som skall vara gastätt 
avskilt från utrymmen med gasbärande installationer. Eventuellt kan utrustningen 
placeras i samma utrymme som värmepannorna. 

Kompressorinstallationen består huvudsakligen av följande delar: 

* 

* 

* 

* 

Luftkyld elmotordriven skruvkompressor med automatik för fjärrdrift, 
start och stopp av anläggningen. 

Luftkyld efterkylare och luftbehållare förutjämning av pulsationer samt 
uppsamling och av ledning av kondensat. 

Tryckluftstork av adsorptionstyp i två enheter utförda för automatisk 
regenerering. 

Säkerhetsutrustning som förhindrar attpropangas vid felfunktion ström
mar bakvägen in i kompressoranläggningen. 

Dimensioneringsdata 

Omgivningstemperatur Max/min +20/-30 °C 

Relativ luftfuktighet (uteluft) 100% 
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Max tryckluftstemperatur + 30°C 

Max tillåten avvikelse i tryckluftstemperatur ± 5 " 

Max tilläten oljehalt i luft 0,5 mg/Nm3 

Max tillåten daggpunktstemperatur - 5°C vid 4 bar 
efter tryckluftstork 

11.2 Värmeanläggning 

Värme till förångningsutrustningen produceras i propangaseldade vannvattenpan
nor därvattenmed frysskyddstillsats ärvärrnebärare. Pannornainstalleras i ett sepa
rat utrymme avskilt från utrymmet med blandningsutrustningen. 

Pannanläggningen bestär huvudsakligen av följande utrustning: 

* 
* 
* 
* 

Pannor med gasbrännare och brännamutornatik för automatisk drift 

Tryckregleringsutrustning för gasbrännarna 

Säkerhetsutrustning för pannanläggningen 

Cirkulationssystem för värmebärare med reglerutrustning för propan
förängaren. 

Pannanläggningen dimensioneras för förängarens vånnebehov vid max kapacitet 
samt förluster frän rörsystemen. Utloppstemperaturen från pannan hålls konstant 
och oberoende av förängarens momentana effektbehov. 

Dimensioneringsdata 

Värmebärarternperaturer: o c 

* Tillopp 60 

* Retur 40 

* Max 70 
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12. MÄT-, STYR-, REGLER- OCH Ö VERV AKNINGSYSTEM 

FL-stationerna utförs för obemannad drift och fjärrövervakning från centralt 
kontrollmm. Start och stopp av anläggningen sker från detcentrala kontrollrummet 
under övervakning av personal på plats. Viktiga larm och mätvärden överförs till 
kontrollrummet. Reglersystemet kan antingen vara elektriskt eller pneumatiskt. 

FL-distribution sker utan flödeskontroll d. v .s. attvid FL-distribution sätts börvärdet 
i MR-stationen på ett värde förutgående tryck som ligger lägre än FL-trycket. Detta 
medför att när FL-distributionen startat upprätthålls ledningstrycket med hjälp av 
denna. Tryckregulatorn i MR-stationen är då stängd p.g.a. det lägre inställnings
trycket. Vid förbrukning som leder till större uttag än tillgänglig PL-kapacitet 
sjunker ledningstrycket och MR-stationens reglerventil öppnarvarvid en blandning 
av PL och NG distribueras till konsumenterna. 

Vid minskad gasförbrukning stiger trycket i ledningssystemet vilket medför att: 

1 MR-stationens reglerventil stänger och NG-distributionen upphör. 

2 PL-anläggningens tryckregleringsventiler stryper O ödet. 

Start och stopp av anläggningen. 

Start sker på signal fråndet centralakontrollrummetoch underövervakning på plats. 
Som tidigare påpekats förutsätts viss beredskap när det är aktuellt med FL-distribu
tion. Denna beredskap innebHr att pannorna och cirkulationsystemet är förvärmda 
och går på sparlåga. Start sker sedan automatiskt steg för steg enligt en detaljerad 
starlrutin. Gas från förångaren erhålls vid start med hjälp av en elpatron i förångaren 
till dess att pannanläggningen har uppnått arbetstemperatur. 

Stopp av anläggningen sker notmalt på signal från det centrala kontrollrummet. 
Anläggningen skall antingen stoppas manuellt på signal från kontrollrummet eller 
automatiskt med övervakningssystemet vid driftdata som avviker frän de tillåtna 
värdena. 

Exempel på otillåtna driftfall är. 

* 

* 

* 

* 

* 

Avbrott i elförsörjningen. 

Wobbetal och eller värmevärde avviker från tillåtna värden. 

Otillåten tryckdifferens mellan propan och luft före blandningsventi
len. 

För hög eller för låg utloppstemperatur. 

För högt eller för lågt utloppstryck. 

Härutöver stoppas anläggningen om otillåtna fel, som kan leda till allvarliga 
driftstörningar, uppstä.r i något av delsystemen. 
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Övervakningssystem 

Grupplarm från varje delsystem förs till en separat lanntablå. Larmen indelas i tre 
olika prioriteringsgrader. 

Högprioriterade larm samt summalarm från varje grupp förs vidare till en central 
larmtablå för hela anläggningen i centrala kontrollrummet. Ä ven dessa larm indelas 
i olika prioriteringsgrader. 

Följande mätvärden sänds kontinuerligt till kontrollrummet: 

* 
* 
* 

* 

Utgående gaskvalitet 

Distributionsflöde. 

Utgående gastryck frän stationen. 

Utgående gasternperatur. 

Minst följande felsignaler från driftövervakningen överförs till kontrollrummet: 

* Hög respektive låg vätskenivå i propancisternerna. 

* Otillåten avvikelse i blandningsförhållandet 

* Hög respektive låg propangastemperatur. 

* Högt respektive lågt gas- eller lufttryck. 

* Summa grupplarm med angiven prioriteringsnivå. 

* Larm från gasdetektorer. 
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13. ELINSTALLATIONER 

I huvudsak följande elinstallationer ingår i PL-anläggningen: 

* 
* 
* 

* 
* 

För kraft och belysning. 

Reservkraft 

Åskskydd och jordning. 

Katodiskt skydd med påtryckt ström. 

Mät-, styr-, regler- och övervakningsutrustning. 

För anläggningen skall en klassningsplan avseende explosionsfarliga områden 
upprättas i enlighet med SS 4210820 och elinstallationerna inom riskområden med 
explosionsfarlig blandning skall vara utförda i enlighet med SS 4870110. 

I utrymmet för blandningsutrustningen finns det risk för gasläckage under nonnal 
drift och vid översyn av anläggningen varför elinstallationerna i detta utrymme skall 
vara av explosionsskyddat utförande. 

Elektrisk utrustning monteras i största möjliga utsträckning i utrymmen för tryck
l~ftskompressorer eller värmepannor alternativt i ett separat utrymme för elutrust
mng. 

Reservkraftsystemet utförs för 24 V likspänning och dimensioneras för att ta anlägg
ningen urdrift vid bortfall av kraftmatningen samt för att upprätthälla signalöverfö
ringen till kontrollrummet. 

28 



14. STATIONSBYGGNAD 

stationsbyggnad som innehåller blandningsutrustning skall vara utförd med 
hänsyn till följande minimikrav: 

* 

* 

* 

Som brandsäkert rum. 

Värmeanordning med öppen låga liksom utrymme med oskyddad 
elektrisk utrustning skall vara gastätt avskild från utrymmen där 
gasläckage kan förekomma. 

Utrymme med installationer där gasläckage kan förekomma skall vara 
väl ventilerat så att inga explosionsfarliga gaskoncentrationer kan upp
komma vid normal drift och normalt underhåll. 

Härutöver gäller att följande krav bör vara uppfyllda: 

* 
* 
* 

* 

* 

All normal service skall kunna göras inomhus. 

Installationerna ska11 vara lätt åtkomliga för service och underhåll. 

Dörröppningar till utrymmet med blandningsutrustning eller utrymme 
där gas kan förekomma skall inte vara placerade på samma vägg som 
öppningar till utrymmen med öppen låga eller oskyddad elutrustning. 

Byggnaden skall utföras enligt kraven i SBN. 

Externt bullerfrån anläggningen fårinte överskrida de de krav som anges 
i Naturvårdsverkets "Riktlinjer för externt industri buller", eller de 
värden som anges av myndighet vid prövning i det enskilda fallet. 

Byggnadens layout framgår av figur 14:1. 
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