Fallstudie
Luftfiltrering på en
ledande flygplats

Leadership in Filtration

Fallstudie: flygplats
Energibesparingar
tar fart
MANN+HUMMEL hade tidigare arbetat med
entreprenören inom anläggningsförvaltning för att
optimera filtreringssystemet på en annan plats. De
har återigen bett oss att hjälpa till.
PROBLEM
Hög energiförbrukning och arbetsbelastning på plats

PLATS
Ledande internationell flygplats

UTFALL
Energibehovet minskade med 28 %, arbetsbelastningen sjönk med 85 % och
kostnaden sänktes med 37 %.

Efter att ha uppnått energibesparingar genom
luftfilteroptimering vid projekt på andra platser,
bad entreprenören inom anläggningsförvaltning
MANN+HUMMEL att genomföra en undersökning
för att fastställa vilket filterarrangemang som
skulle kombinera optimal luftkvalitet med de
lägsta driftskostnaderna för denna ledande
internationella flygplats.

grad av skydd som rekommenderas av
Världshälsoorganisationen. Denna filtreringsnivå
var även otillräcklig för att hålla VVS-utrustning
och kanalsystem rena under längre perioder.

Säkerhet är en viktig faktor vid flygplatsverksamhet.
Att minimera antalet produkter som går igenom
säkerhetskontrollen är avgörande för att minska
kostnader och risken för förseningar.

Med lokala dammkoncentrationer på 40 μg/m3
var resultatet av denna ändring av
filtereffektiviteten en minskning av PM10 till
6 μg/m3 från de 22 μg/m3 som passerade M6filtren.

Terminalens
nya
luftbehandlingsenheter
beställdes ursprungligen med konventionella för-/
panelfilter av glasfiber följt av M6 påsfilter. Med
vårt patenterade eco16 filterhanteringssystem
konstaterade vi att M6-filtrering skulle
vara otillräcklig för att tillhandahålla den
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F7-filter avlägsnar cirka tre gånger så mycket
PM10-föroreningar som motsvarande M6produkt.

Valet av Revo II lågenergifilter gjorde det även
möjligt för oss att konvertera ett traditionellt
tvåstegs filtersystem till ett enstegssystem
genom att avlägsna de oberoende förfiltren.

RESULTAT
Som ett resultat av dessa förändringar minskade filtrens
genomsnittliga tryckfall under deras projekterade livslängd med
350 Pa till 250 Pa. Med nästan 1 000 filter på plats var påverkan
på energibehovet stor – den beräknade energikostnaden på
335 000 GBP sänktes till drygt 200 000 GBP. Detta innebar att
den totala livscykelkostnaden för en 12-månadersperiod sänktes
från 400 000 till 235 000 GBP.
Avlägsnande av förfiltersteget medförde att cirka 2 500 färre
filter installerades och avlägsnades som avfall varje år – en
betydande besparing i logistik och arbete på plats.

Från två till ett
Resultat av filteroptimering

Antal filter

Tvåstegs filtersystem

Enstegs Revo II

3 968

992

Luftflöde/filter (m /s)

0,94

0,94

Totalt luftflöde (m3/s)

932,5

932,5

Initialt tryckfall (Pa)

120

70

Slutligt tryckfall (Pa)

375

225
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Genomsnittligt tryckfall (Pa)

248

147,5

7 300

7 300

0,5

0,5

Energibehov (kWh)

3 369 516

2 008 096

Koldioxidutsläpp (kg)

1 768 996

1 054 250

Kostnad/kWh

0,10 GBP

0,10 GBP

336 952 GBP

200 810 GBP

3,00 GBP

—

Livslängd (timmar)
Fläkteffekt (%)

Energikostnad
Kostnad för förfilter
Byten av förfilter per år
Arbetskrafts- och bortskaffningskostnader per filter
Årskostnad för förfilter
Kostnad för sekundära filter
Byten av sekundära filter per år
Arbetskrafts- och bortskaffningskostnader per filter
Årskostnad för sekundära filter
Total filterkostnad per år
Totalkostnad för filtrens livslängd
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0

8,20 GBP

0,00 GBP

33 331,20 GBP

0,00 GBP

20,00 GBP

40,00 GBP

1

0,75

8,20 GBP

8,20 GBP

27 974 GBP

35 861 GBP

61 306 GBP

35 861 GBP

398 258 GBP

236 671 GBP
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