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ABSTRACT 

This bachelor thesis aims to chart the behaviour of modern compressors, using low GWP (global 

warming potential) refrigerants during different operating conditions. The aim is also to present the 

gathered data in form of diagrams and tables. The isentropic and volumetric efficiencies are the main 

parameters that have been used to chart the behaviour of the compressors in this project. 

In some cases, it has not been possible to calculate the isentropic efficiency regarding the semi-

hermetic and hermetic compressor models that occur in this report. In these cases, the overall 

efficiency for a hermetic or a semi-hermetic compressor has been used instead. The overall efficiency 

is based on the total electric power input to the compressor unit.   

In order to chart the behaviour, three refrigerants were chosen in combination with different 

compressor models. The chosen refrigerants were carbon dioxide (R744), propane (R290) and 

tetrafluorethane (R134a), and the compressor models were of the types piston and scroll. The 

compressors models, in combination with the refrigerants, were chosen from the software tools 

Select 8 and Coolselector 2 provided by the manufacturers Emerson and Danfoss. The input variables 

consisted of two values for superheat and several values for condensing and evaporating 

temperatures. The compressor models used in this report are either hermetic or semi-hermetic. 

Some of the desired data was not available in the software and had to be calculated using well 

known equations regarding the vapor compression cycle with superheated suction vapor. Finally, 

both the collected and calculated data was compiled into tables and diagrams. The final shape of the 

diagrams was inspired by previous work available through mentioned course literature.  

 

It is still unclear if what is labelled as “isentropic efficiency” for hermetic and semi-hermetic 

compressors in Select 8 truly considers only the mechanical losses during the compression, or if it 

takes into account all losses in the compressor unit. If the latter, the efficiency should be considered 

as an overall efficiency for a hermetic or semi-hermetic compressor, not isentropic.  

The intention in this report has been to separate the isentropic efficiency from the overall efficiency 

regarding hermetic compressors, since these are two distinct efficiencies according to the course 

literature used. However, when an efficiency has been reported as “isentropic” by the manufacturer, 

it has also been labelled as so in the report. Therefore, if the efficiency is mislabelled in the software, 

it is also mislabelled in this report. A word of caution is therefore advised when taking part of these 

results, with regards to the isentropic efficiency whenever mentioned.    

Except for the confusion surrounding the meaning of isentropic efficiency in Select 8, the purpose 

and objectives of this bachelor thesis have been fulfilled.  

  



 
 

 

SAMMANFATTNING 

Rapporten ämnar kartlägga beteendet för de vanligaste typerna av kylkompressorer, vid användning 

av köldmedier med låg GWP (global warming potential) under olika driftsförhållanden, samt att 

tillgängliggöra denna kartläggning i form av diagram och tabeller. Av de parametrar som utgör 

kartläggningen, så ligger huvudfokus på den isentropiska och volymetriska verkningsgraden.   

Alla de kompressormodeller som ingår i kartläggningen är antingen hermetiska eller semi-

hermetiska. Det har i vissa fall varit omöjligt att ta fram den isentropiska verkningsgraden gällande 

dessa kompressormodeller. I dessa fall har den så kallade hermetiska verkningsgraden använts 

istället, vilken baseras på den elektriska effekten som kompressorenheten kräver.  

Kartläggningen är baserad på köldmedierna koldioxid (R744), propan (R290) och tetrafluoretan 

(R134a) i kombination med ett flertal kompressormodeller av typerna kolv och scroll. Katalogdata för 

dessa modeller erhölls via Select 8 och Coolselector 2; två beräkningsverktyg från tillverkarna 

Emerson och Danfoss. För att beräkna de parametrar som inte var tillgängliga via dessa 

beräkningsverktyg användes samband tillhörande den kompressordrivna förångningsprocessen. 

Slutligen sammanställdes insamlad och beräknade data i form av tabeller och diagram, där 

diagrammen utformades i stil med tidigare kartläggningar som förekommer i kurslitteratur på KTH. 

Det är fortfarande oklart om vad som i Select 8 benämns som ”isentropisk verkningsgrad” endast 

avser de mekaniska förlusterna som uppkommer under kompressionen, eller om alla förluster i 

kompressorenheten är inkluderade. Om fallet är det sistnämnda borde denna verkningsgrad ses som 

en hermetisk verkningsgrad (för semi-hermetiska eller hermetiska kompressorer) istället för en 

isentropisk.  

I denna rapport har tanken varit att separera den isentropiska verkningsgraden från den hermetiska 

verkningsgraden, eftersom så är fallet i den kurslitteratur som använts i rapporten. Däremot har 

samma termer som förekommer i de båda beräkningsprogrammen även använts i rapporten, vilket 

är anledningen till varför isentropisk verkningsgrad står utskrivet för de hermetiska och semi-

hermetiska kompressormodellerna från Select 8.  

Det finns således en risk att vad som står som isentropisk verkningsgrad i denna rapport egentligen 

ska läsas som hermetisk verkningsgrad. Detta gäller för alla kompressormodeller som behandlats i 

Select 8.   

Sånär som på oklarheten som kvarstår kring betydelsen av den isentropiska verkningsgraden från 

Select 8, är rapportens syfte och delmål genomförda. 
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NOMENKLATUR 

 

SI-enheter 

Grundenheter  

Storhet  Enhet  [Enhetsförkortning] 

Längd  meter  [m] 

Massa  kilogram  [kg] 

Tid  sekund  [s] 

Temperatur  kelvin  [K] 

 

Härledda enheter 

Storhet  Enhet  [Enhetsförkortning] 

Kraft  Newton  [N] 

Tryck  Pascal  [Pa] 

Tryck  bar  [bar]* 

Energi  Joule  [J] 

Effekt  Watt  [W] 

Celsiustemperatur grad Celsius   [°C]  

 

*1 bar = 100 kPa 

Varv per minut förkortas i rapporten som RPM (Revolutions per minute).  

 

För övriga variabler, se kapitel 3.4.1 Ekvationer.  

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga tryck som förekommer i rapporten är absoluta.
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1 INTRODUKTION 

1.1  Bakgrund 

Vi vet att förändringar sker med tiden. Dessa kan vara av olika grad och gå olika snabbt, men den 

gemensamma nämnaren för alla typer av förändringar är att något inte längre utförs, fungerar eller 

ser ut som det gjorde innan.  

Ibland krävs en utlösande faktor för att en förändring ska ske. 1995 utdelades nobelpriset i kemi till 

Crutzen, Molina och Rowland för deras forskning kring hur ozon bildas och bryts ner. Deras arbete 

ledde till förståelse för hur dåtidens köldmedier bidrog till nedbrytning av ozonskiktet, vilket väckte 

den debatt som sedan blev startskottet för bildandet av Montrealprotokollet 1987. Detta 

internationella avtal behandlar utfasningen av vissa köldmedier med ozonnedbrytande egenskaper, 

och är idag ratificerat av 197 länder.  

Som svar på Montrealprotokollet utvecklades nya, syntetiska köldmedier. Dessa togs fram för att ha 

liknande termodynamiska egenskaper som de tidigare köldmedierna, men med en betydligt mindre 

skadlig effekt på ozonskiktet. Dessa ersättande köldmedier utgjordes av fluorerade kolväten (HFC). 

Köldmedier av denna sort har en negativ inverkan på växthuseffekten eftersom de ger upphov till 

starka växthusgaser.  

F-gasförordningen infördes år 2015 av EU-kommissionen med syfte att minska utsläppen av sådana 

gaser. Det finns även en svensk f-gasförordning som lyder under den från EU. Denna trädde i kraft år 

2017, och innehåller ytterligare riktlinjer gällande bland annat användningen av olika köldmedier.  

Utvecklingen sker inte bara i Europa. Sedan införandet har Montrealprotokollet uppdaterats med 

olika tillägg, varav det senaste går under namnet Kigali-tillägget. Kigali-tillägget träder i kraft år 2019 

och behandlar utfasningen av flertalet HFC-medier med syfte att minska deras klimatpåverkan. 

Sverige ratificerade tillägget i november 2016.  

 

Summeringen av detta är att mycket har hänt inom kyltekniken sedan 80-talet. Förutom införandet 

av restriktioner gällande köldmedier syns även en utveckling bland de komponenter som används 

inom kyltekniken, varav en av dessa är kompressorn.  

Många av de tidigare kartläggningar som gjorts inom kyltekniken bygger på användandet av 

köldmedium som idag inte längre är godkända, eller som står inför att fasas ut. Detta ger upphov till 

en kunskapslucka, eftersom det inte längre är lika relevant att studera kompressorers beteende 

baserat på dessa köldmedier. Dessutom har att dagens kompressorer genomgått en 

effektivitetshöjning sedan 80-talet, vilket medför driftsinformationen för dessa ser annorlunda ut än 

tidigare. Det finns alltså ett behov av att kartlägga hur moderna kylkompressorer arbetar i 

kombination med olika köldmedium, där dessa köldmedium är godkända att använda enligt de 

bestämmelser som gäller idag.  
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2 SYFTE OCH MÅL 

2.1 Syfte 

Syftet med projektet är att producera en kartläggning av kylkompressorer, där de köldmedium som 

ingår i kartläggningen är godkända att använda enligt de lagar och regler som gäller idag och som 

förutspås vara godkända även i framtiden. På så sätt ämnar projektet att bidra till en uppdaterad 

kunskapsbas inom området kylteknik, eftersom många av de tidigare kartläggningar av 

kylkompressorer som gjorts på området inbegriper köldmedium som inte längre får användas.   

2.2 Mål 

Huvudmålet är att kartlägga beteendet för de vanligaste typerna av kylkompressorer, vid användning 

av köldmedier med låg GWP (global warming potential) under olika driftsförhållanden, samt att 

tillgängliggöra denna kartläggning i form av diagram och tabeller. 

Delmål till detta utgörs av:  

• Att bestämma kartläggningens omfattning, vilka data som söks och hur diagrammen ska vara 

utformade  

• Att utifrån GWP bestämma vilka köldmedier som ska användas i rapportens kartläggning 

• Att välja ut vilka kompressormodeller som ska ingå i kartläggningen 

• Att samla in relevant data för utvalda kompressormodeller, genom att utgå från olika 

kompressortillverkares katalogdata  

• Att genom lämpliga samband utföra beräkningar för att ta fram den data som inte är direkt 

tillgänglig från dessa kompressortillverkare  

• Att slutligen kartlägga utvalda kompressormodeller, samt att presentera denna data i form 

av diagram och tabeller  
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3 METOD 

3.1 Förarbete 

Val av kompressortyp, köldmedium samt ungefärlig storlek på kompressorerna som ingår i rapporten 

togs fram i samråd med rapportens handledare. Även val av programvara och lämpliga 

ingångsvärden, i form av överhettning samt förångnings- och kondenseringstemperaturer, 

diskuterades med handledaren.  

3.2  Programvara och tillvägagångssätt 

Följande programvara användes i arbetet: Coolselector 2 (v.3.1.0, 2018) från Danfoss, samt Select 8 

(v.8.2.1, 2018) från Emerson. Tillvägagångssätten för att välja ut lämpliga kompressormodeller via de 

två programmen var relativt lika, och beskrivs kortfattat i följande stycke.  

Olika ingångsvärden matades in programmen, tillsammans med val av kompressortyp och 

köldmedium. Två modeller per köldmedium samt kompressortyp valdes ut, och data samlades in för 

dessa med en given överhettning på 10K. Därefter valdes en ny överhettning på 5K, varpå data 

samlades in för en av dessa två modeller. Förångnings- och kondenseringstemperaturerna 

anpassades efter de kompressormodeller och köldmedium som var tillgängliga i de olika 

beräkningsprogrammen. All data sparades i Excel, där sedan rapportens alla beräkningar utfördes 

med hjälp av tilläggsprogrammet Coolprop (v.6.1.0, 2018). I Excel plottades även de grafer som 

förekommer i resultatdelen.  

Kompressorernas storlek bestämdes utifrån teoretiskt volymflöde, V̇s, vilket var angivet i Select 8 som 

”Displacement”. Det teoretiska volymflödet var inte angivet för kompressorerna i Coolselector 2, 

utan beräknades istället med angivna värden för slagvolym, Vs, samt varvtal per minut, RPM, enligt 

Ekvation 7. 

I tabell 1 och tabell 2 visas köldmedium, förångnings- och kondenseringstemperaturer, överhettning 

och volymflöde för de kompressormodeller som behandlas i rapporten, samt vilken programvara 

som använts. I tabell 1 behandlas kolvkompressorer, och i tabell 2 behandlas scrollkompressorer. 

Tabell 1: Kolvkompressormodeller med tillhörande ingångsvärden, samt vilken programvara som använts.  

Kompressormodell 
 

Köldmedium 
 

Temperatur* 
[°C] 

Överhettning 
[K] 

Volymflöde 
[m3/h] 

Programvara 
 

4MSL-03 R744 
t1:   -15:5:0  
t2:   -20:-5:-50 

5 
10 

4,60 Select 8 

4MSL-12 R744 
t1:   -15:5:0  
t2:   -20:-5:-50 

10 12,50 Select 8 

DLE4.8CN R290 
t1:   35:10:65 
t2:   0:-5:-25 

10 0,8352 Coolselector 2 

NLE8.8CN R290 
t1:   35:10:65 
t2:   0:-5:-25 

5 
10 

1,52424 Coolselector 2 

KJ-7X R134a 
t1:   30:10:60 
t2:   10:-5:-20 

5 
10 

5,1 Select 8 

2DC-50X R134a 
t1:   30:10:60 
t2:   15:-5:-20 

10 16,18 Select 8 

* starttemperatur:steglängd:sluttemperatur 
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Tabell 2: Scrollkompressormodeller med tillhörande ingångsvärden, samt vilken programvara som använts.  

Kompressormodell 
 

Köldmedium 
 

Temperatur* 
[°C] 

Överhettning 
[K] 

Volymflöde 
[m3/h] 

Programvara 
 

ZO45K3E-TFDN R744 
t1:   -15:5:0  
t2:   -25:-5:-50 

5  
10 

5,4 Select 8 

ZO104KCE-TFDN R744 
t1:   -15:5:0  
t2:   -25:-5:-50 

10 11,7 Select 8 

ZB12KCU-TFMN R290 
t1:   30:10:60 
t2:   10:-5:-25 

5 
10 

5,8 Coolselector 2 

ZB37KCU-TFMN R290 
t1:   30:10:60 
t2:   10:-5:-25 

10 17,1 Coolselector 2 

ZS13KAE-TFD R134a 
t1:   30:10:60 
t2:   15:-5:-20 

5 
10 

5 Select 8 

ZB45KCE-TFD R134a 
t1:   30:10:60 
t2:   15:-5:-20 

10 17,1 Select 8 

*starttemperatur:steglängd:sluttemperatur  

3.3  Litteratur 

Rapportens kartläggning utgår ifrån två diagram som återfinns i kursboken Refrigerating Engineering 

(Granryd, et al. 2011). Diagrammen visualiserar hur olika verkningsgrader, vid fixa 

kondenseringstemperaturer, förändras med olika värden på tryckkvoten p1/p2 för olika köldmedium. 

Både diagrammen och de tillhörande relationerna är framtagna av Pierre (1982, citerad i Granryd et 

al., 2011, s.7.21-22). 

I det första diagrammet återfinns den volymetriska verkningsgraden på diagrammets y-axel. I det 

andra diagrammet är både den isentropiska verkningsgraden placerad på y-axeln, tillsammans med 

kvoten av den volymetriska och den isentropiska verkningsgraden. I båda fallen är tryckkvoten p1/p2 

placerad på diagrammets x-axel. Rapportens kartläggning presenterar insamlade data i enlighet med 

vad som beskrivs ovan. Det ska dock poängteras att sambanden av Bo Pierre inte använts.   

De samband som använts i rapporten är grundläggande för den kompressordrivna 

förångningsprocessen, och har hämtats från Tillämpad termodynamik (Ekroth & Granryd, 2006) och 

Refrigerating Engineering (Granryd, et al., 2011).  

Information har även hämtats från de båda tillverkarna Emerson och Danfoss, samt från hemsidan 

för Energiteknik vid KTH.  

3.4  Resultatberäkning 

De parametrar som eftersöktes i kartläggningen var följande:  

▪ Kompressorns isentropiska verkningsgrad, ηK 

o I de fall som kompressorn är hermetisk eller semi-hermetisk, och den isentropiska 

verkningsgraden inte går att ta fram så söks istället den hermetiska verkningsgraden, 

ηH, för hermetiska och semi-hermetiska kompressorer 

▪ Kompressorns volymetriska verkningsgrad, ηS 

▪ Köldmediets temperatur efter kompressorn, tc 

▪ Specifikt kompressorarbete, |εK| 

▪ Tryckkvoten p1/p2, för alla förångnings- samt kondenseringstemperaturer för varje 

köldmedium 
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Köldmediernas mättnadstryck för valda förångnings- samt kondenseringstemperaturer beräknades i 

Excel, via Coolprop. Med hjälp av mättnadstrycken beräknades sedan entalpi, densitet och entropi 

för olika tillståndspunkter för köldmediet. Sambanden som användes återges i kapitel 3.4.1 

Ekvationer. 

3.4.1 Ekvationer  

Följande ekvationer har hämtats från kursboken Tillämpad termodynamik (Ekroth, Granryd, 2006) 

och Refrigerating Engineering (Granryd, et al., 2011). 

Den isentropiska verkningsgraden, ηK, beräknades enligt följande ekvation:  

𝜂𝐾 =
�̇�𝐾,𝑖𝑠

�̇�𝐾
=  

ℎ𝑐,𝑖𝑠−ℎ𝑑

ℎ𝑐−ℎ𝑑
        [Ekvation 1] 

Den hermetiska verkningsgraden (för en hermetisk eller semi-hermetisk kompressor), beräknades 

enligt följande ekvation:  

𝜂𝐻 = 𝜂𝐾  ∙  𝜂𝑚𝑡  ∙  𝜂𝑒𝑙𝑚 =  
�̇�𝐾,𝑖𝑠

�̇�𝑡
 =  

�̇�∙ ∆ℎ𝑖𝑠

�̇�𝑡
       [Ekvation 2] 

Den volymetriska verkningsgraden, ηS, beräknades enligt följande ekvation: 

𝜂𝑆 =
�̇�𝑑

�̇�𝑆
=  

�̇� ∙ 𝜐 

�̇�𝑆
=

�̇�

𝜌𝑑
 

�̇�𝑆
        [Ekvation 3] 

Överhettningen, ∆töh, uttrycker skillnaden mellan förångningstemperaturen och den temperatur som 

råder i inloppet till kompressorenheten, enligt följande ekvation: 

∆𝑡öℎ = 𝑡𝑑 − 𝑡2 [°𝐶]        [Ekvation 4] 

Det mekaniska, specifika kompressorarbetet |εK| erhålls genom att dividera kompressoreffekten 

med köldmediets massflöde enligt följande ekvation: 

|𝜀𝐾| =
|�̇�𝐾|

�̇�
   [𝑁𝑚/𝑘𝑔]                        [Ekvation 5] 

På samma sätt erhålls det elektriska, specifika kompressorarbetet som en hermetisk eller 

semihermetisk kompressor kräver: 

|𝜀𝑡| =
|�̇�𝑡|

�̇�
   [𝑁𝑚/𝑘𝑔]                                             [Ekvation 6] 

Det teoretiska volymflödet var inte angivet för kompressorerna i Coolselector 2, utan beräknades 

istället med angivna värden för slagvolym, Vs, samt varvtal per minut, RPM, enligt följande ekvation: 

�̇�𝑆 =  𝑉𝑆 ∙  
𝑅𝑃𝑀

60
  [𝑚3/𝑠]       [Ekvation 7] 
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4 RESULTAT 

Rapportens resultatdel är uppdelad i två delar.  

Den första delen, kapitel 4.1 Litteraturstudie, behandlar inledningsvis den kompressordrivna 

förångningsprocessen, som ligger till grund för de ekvationer och samband som använts i rapporten. 

Därefter behandlas de kompressortyper, effektivitetsmått och köldmedier som använts i rapporten.   

I den andra delen, kapitel 4.2 Rapportens kartläggning, presenteras diagram och data för de 

kompressormodeller och köldmedier som rapporten ämnade att ta fram.  

4.1  Litteraturstudie 

Följande delkapitel behandlar den kompressordrivna förångningsprocessen; dess grundläggande 

funktion och uppbyggnad. Ingen av de komponenter som ingår i denna process, med undantag för 

kompressorn, kommer att behandlas i närmare detalj utan nämns endast för att skapa en förståelse 

för hur de relationer som används i rapporten är uppbyggda.  

4.1.1 Den kompressordrivna förångningsprocessen 

En kompressor är en maskin som används för att trycksätta fluider, där dessa fluider i regel är i 

gasfas. Rapporten behandlar kompressorer som används för att driva olika typer av kylanläggningar, 

och som arbetar med så kallade köldmedium. Kompressorer av detta slag brukar även benämnas 

som kylkompressorer. Syftet med en kylanläggning är sänka och bibehålla temperaturen i ett 

avgränsat system. Enligt termodynamikens andra huvudsats så flödar värmeenergi spontant från 

varmt till kallt; från en högre temperatur till en lägre temperatur. Att flytta värmeenergi från kallt till 

varmt bryter mot denna huvudsats – vilket medför att den kyltekniska processen som driver 

kylanläggningen är arbetskrävande. 

Denna rapport utgår från kompressorns funktion i en mycket vanlig kylteknisk process; den så kallade 

kompressordrivna förångningsprocessen. Tillsammans med kompressorn så ingår en förångare, en 

kondensor och någon form av strypanordning i processen. Köldmediet flödar mellan dessa 

komponenter i en sluten cykel, samtidigt som det utsätts för olika tillståndsförändringar. Hur dessa 

komponenter är placerade relativt varandra i processen illustreras i Figur 1.  

Sambanden som används i rapporten bygger på hur fluidens entalpi förändras mellan de olika 

tillstånden. Hur dessa förändringar sker i detalj kommer inte förklaras vidare här, utan läsaren 

hänvisas till den kurslitteratur som använts som underlag för rapporten. I Figur 2 visas den 

kompressordrivna förångningsprocessen i ett h,log(p)-diagram.  

För alla de samband och ekvationer som använts i denna rapport, se kapitel 3.4 Resultatberäkning.  
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Figur 1: Kopplingsschema för den kompressordrivna förångningsprocessen. Röd graf: högt tryck, p1. Blå graf: 

lågt tryck, p2. Inspirerad av Fig. 9.02 (Ekroth & Granryd, 2006, s. 338). OBS! |εt| beskriver det specifika, 

elektriska arbetet som en hermetisk eller semi-hermetisk kompressor kräver; |εK| avser det spcifika, mekaniska 

axelarbetet som själva kompressionen kräver. 

 
Figur 2: h,log(p)-diagram för den kompressordrivna förångningsprocessen. Röd graf: högt tryck, p1. Blå graf: 

lågt tryck, p2. Inspirerad av Fig. 9.02 (Ekroth & Granryd, 2006, s. 338). 
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Kompressorn är den enda komponenten i processen som utbyter arbete med omgivningen. Det 

mekaniska, specifika kompressorarbetet som krävs för att driva processen benämns som |εK|, se 

Ekvation 5. Det elektriska, specifika kompressorarbetet som krävs för att driva processen (då en 

hermetisk eller semi-hermetisk kompressor används) benämns som |εt|, se Ekvation 6.  

Som figurerna illustrerar så arbetar kompressorn mellan två olika trycknivåer. Dessa två är 

förångningstrycket p1 och kondenseringstrycket p2. Mot dessa trycknivåer svarar två 

temperaturnivåer: förångningstemperaturen t2 och kondenseringstemperaturen t1.  

Punkterna a, b, c, cis och d i figurerna utgör olika tillstånd. En tillståndsförändring sker när köldmediet 

flödar från en sådan punkt till en annan. De tillståndsförändringar som köldmediet genomgår i en 

verklig process motsvaras av att det flödar från a → d → c → b → a i figurerna.  

Ett idealt förlopp innebär att köldmediet istället flödar från a → d → cis → b → a, där cis är tillståndet 

efter att köldmediet genomgått en isentropisk kompression, vilket sker mellan d → cis. Att 

kompressionen är isentropisk betyder att den är reversibel, samt att den sker utan värmeutbyte med 

omgivningen. Under en sådan kompression förblir entropin oförändrad. 

Värmeöverföring förekommer i två komponenter i cykeln. |q1| är den specifika värme som avges från 

köldmediet då det passerar genom kondensorn, och q2 är den specifika värme som köldmediet 

upptar i förångaren. q2 upptas från det utrymme som ska kylas ner, varför denna värme även kallas 

köldalstring (Ekroth & Granryd, 2006).  

Överhettning innebär att köldmediegasens temperatur vid inloppet till kompressorn är högre än 

förångningstemperaturen. Ekvationen för överhettning återfinns i Ekvation 4. Rapportens resultat är 

baserade på antagandet om att all överhettning är intern, vilket betyder att den sker då 

köldmediegasen passerar genom förångaren. Motsatsen är extern överhettning, vilket innebär att 

överhettningen sker efter att köldmediet passerat förångaren. Extern överhettning är inte användbar 

i systemet (Granryd, et al., 2011).  

I inställningarna i Select 8 står intern överhettning som 100% superheat. I Coolselector 2 står intern 

överhettning som Useful superheat. 

4.1.2 Hermetiska, semihermetiska och öppna kompressorer 

Att en kompressor är hermetisk innebär att den är inkapslad tillsammans med den drivande motorn, 

och där höljet som omger dessa två komponenter är hopsvetsat helt tätt.  Det går alltså inte att 

öppna en hermetisk kompressor, vilket minskar risken för läckage. En semihermetisk kompressor är 

konstruerad efter samma princip, med kompressor och elmotor inkapslade tillsammans under ett 

yttre hölje. Skillnaden är att höljet är ihopsatt med bultar, vilket gör att det även går att öppna upp.  

I fallet om en öppen kompressor så existerar inget sådant hölje som nämns ovan, utan kompressorn 

är precis som namnet antyder öppen mot omgivningen (Granryd, et al., 2011).  

4.1.3 Effektivitetsmått 

I denna rapport används tre olika verkningsgrader; isentropisk, hermetisk (för en hermetisk eller 

semi-hermetisk kompressor) samt volymetrisk. Anledningen till detta är för att lättare kunna jämföra 

hur effektiv en kompressor är.  

Den isentropiska verkningsgraden utgörs av kvoten mellan hur mycket arbete som kompressorn 

kräver idealt, och hur mycket arbete som samma kompressor kräver i verkligheten under samma 

förhållanden.  
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Begreppet idealt betyder i detta sammanhang att det inte sker några förluster av den energi som 

tillförs kompressorn. I praktiken är detta inte möjligt; kompressorn kommer i ett verkligt fall att kräva 

mer arbete än i idealfallet.  

Således är den isentropiska verkningsgraden alltid mindre än 1. Sambandet som beskriver den 

isentropiska verkningsgraden återfinns i Ekvation 1. För att mäta den isentropiska verkningsgraden 

för en hermetisk eller semi-hermetisk kompressor måste verkningsgraden för elmotorn samt 

remtransmissionen vara kända, se Ekvation 2.  

I ett hjälpdokument för programvaran Select 8 förklaras att med isentropisk verkningsgrad så avses 

kvoten mellan effekten som krävs för en isentropisk kompression och den totala elektriska, tillförda 

effekten som krävs i ett verkligt fall. Effekten i täljaren benämns i dokumentet som ideal isentropic 

compression power och effekten i nämnaren som actual electrical power input. Det poängteras även 

att den sistnämnda effekten avses hermetiska samt semihermetiska kompressorer. För öppna 

kompressorer är det istället kompressorns axelarbete som sätts in i nämnaren, vilket benämns som 

shaft power input (Emerson, 2018). Detta tyder på att det är den hermetiska verkningsgraden ηH som 

avses, och inte den isentropiska, i fallet för hermetiska och semi-hermetiska kompressorer i Select 8. 

Den hermetiska verkningsgraden tar hänsyn till alla förluster som förekommer i kompressorenheten. 

Dessa förluster kommer från elmotorn, från remtransmissionen mellan motorn och kompressorns 

drivaxel och från själva kompressionen, där de sistnämnda förlusterna är vad den isentropiska 

verkningsgraden mäter (Granryd, et al., 2011). Sambandet för den hermetiska verkningsgraden 

tydliggörs i Ekvation 2. I rapporten används Ėt för den totala, elektriska effekten som 

kompressorenheten kräver, och ĖK som det verkliga axelarbetet som själva kompressorn kräver.  

Den volymetriska verkningsgraden utgörs av kvoten mellan två volymflöden, V̇d och V̇S. Det 

förstnämnda flödet V̇d är det verkliga flödet in i kompressorn i tillståndet d, medan V̇S är det 

teoretiska flödet som maximalt kan passera kompressorns inlopp. Ekvationen för den volymetriska 

verkningsgraden återfinns i Ekvation 3.  

Slagvolym, som i rapporten betecknas med VS, brukar på engelska benämnas som swept volume. 

Volymflödet, V̇S, översätts på ett liknande sätt till swept volume flow rate eller swept volume flow. I 

beräkningsverktyget Select 8 benämns V̇S som Displacement. Rapporten utgår från de värden på VS 

samt V̇S som publicerats i beräkningsverktygen.  

Dödvolymen i en kolvkompressor är det utrymme som existerar mellan kolven i dess övre vändläge 

och cylinderväggen. Dödvolymen är en säkerhetsåtgärd för att kompressorn inte ska skadas under 

kompressionen, eftersom den förhindrar att kolven slår i cylinderväggen. Dessvärre har dödvolymen 

en negativ inverkan på den volymetriska verkningsgraden, eftersom den hindrar en del av 

köldmediegasen att lämna kompressorn via utloppet efter kolven nått det övre vändläget. Dödvolym 

är ett begrepp som används i samband med kolvkompressorer; i en scrollkompressor finns ingen 

dödvolym. 

Den isentropiska verkningsgraden påverkas inte nämnvärt av förekomsten av dödvolym, varken för 

kolv- eller scrollkompressorer. Förluster som påverkar både den isentropiska och den volymetriska 

verkningsgraden är till exempel extern överhettning av köldmediet och tryckfall i kompressorns in- 

och utlopp. Köldmedium som läcker ut i omgivningen är en annan typ av sådan förlust (Granryd, et 

al., 2011). 

De beräkningar som utförts i denna rapport behandlar inte denna typ av förluster. Detta gäller även 

för de inställningar som gjorts i de beräkningsprogram som använts i rapporten. 
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4.1.4  Rapportens kompressortyper 

Rapportens kartläggning utgår ifrån olika storlekar på scroll- och kolvkompressorer, vilka båda hör till 

huvudgruppen deplacementkompressorer. 

Den gemensamma nämnaren för sådana kompressorer är att köldmediegasen komprimeras i ett 

slutet utrymme, där utrymmets storlek styrs av en roterande axel. Exakt hur detta sker beror på 

vilken typ av kompressor som används. En direkt följd av att utrymmet blir mindre är att 

köldmediegasens volym minskar, vilket i sin tur leder till en ökning av dess temperatur och tryck. 

Efter kompressionen flödar gasen ut genom kompressorns utlopp, och processen börjar om igen 

genom att ny gas sugs in i utrymmet.  

Scrollkompressor 

I en scrollkompressor sker komprimeringen av köldmediegasen med hjälp av två spiraler; en rörlig 

och en fixerad. Den rörliga spiralen är sammankopplad med kompressorns drivaxel, och är placerad 

inuti den fixerade spiralen där dess rörelse kan beskrivas som excentrisk. Kompressionsprocessen är 

illustrerad i Figur 3 och beskrivs kortfattat i följande stycke.  

 
Figur 3: Kompressionsförloppet i en scrollkompressor. Inspirerad av Figur 7.40-41 (Granryd, et al., 2011, s.7.43-

44). 

Från kompressorns inlopp sugs köldmediegas in i ett öppet utrymme som bildats mellan de båda 

spiralerna. Den rörliga spiralen tvingar utrymmet att slutas och bli mindre, vilket leder till att den 

instängda köldmediegasens volym minskar. På detta sätt pressas köldmediegasen mot den fixa 

spiralens centrum, där den leds ut genom kompressorns utlopp. Det tar tre varv för en ”portion” 

köldmediegas att gå från inlopp till utlopp. I figuren syns fyra av de positioner som den rörliga 

spiralen intar under ett varv: 0°, 90°, 180° och 270°. På grund av geometrin bildas ständigt nya 

gasfickor. Kompressionsförloppen avlöser därför varandra mycket tätt, vilket får flödet ut ur 

kompressorn framstå som kontinuerligt.  



 

11 
 

Kolvkompressor 

För en kolvkompressor sker komprimeringen i ett slutet utrymme i form av en cylinder. 

Köldmediegasen sugs in utrymmet och komprimeras med hjälp av en kolv som är kopplad till 

kompressorns drivaxel. Två valv är placerade vid utrymmets ut- och inlopp. Dessa är konstruerade att 

öppnas och stängas vid ett givet tryck på köldmediegasen. I Figur 4 illustreras 

kompressionsförloppet.  

 
Figur 4.1–4.6: Kompressionsförloppet i en kolvkompressor. Ritad efter beskrivning i Refrigerating Engineering 

(Granryd et. al., 2011, s.7.18).   

Figur(4.1): Kolven har nått det nedre vändläget. Kompressionsutrymmet är fullt med köldmediegas.  

Figur(4.2): Kolven går mot det övre vändläget; köldmediet komprimeras.  

Figur(4.3): Köldmediegasens tryck motsvarar trycket i utloppet; p1. Valvet som är placerat vid 

utloppet öppnas och köldmediegasen pressas ut genom utloppet. 

Figur(4.4): Kolven har nått det övre vändläget. En viss mängd köldmediegas blir kvar i dödvolymen.  

Figur(4.5): Kolven vänder, och börjar gå tillbaka till det nedre vändläget. Den inneslutna 

köldmediegasen expanderar.  

Figur(4.6): Valvet som är placerat vid inloppet öppnas då köldmediegasen uppnått samma tryck som 

råder i inloppet, det vill säga p2. Kompressionsutrymmet fylls med köldmediegas mellan detta läge 

och kolvens nedre vändläge. Därefter börjar processen om.  

4.1.5 Index för att mäta klimatpåverkan 

GWP 

För att kunna jämföra olika köldmediers klimatpåverkan används ett index vid namn GWP, som på 

engelska står för Global Warming Potential. 

GWP jämför ett köldmediums förmåga att bidra till växthuseffekten med den för koldioxid, vilket är 

anledningen till varför GWP för koldioxid är lika med ett. Denna rapport utgår från GWP100 – vilket är 

GWP räknat på 100 år (Energiteknik, 2014). Köldmedierna står utskrivna med ett så kallat R-nummer; 

vilket är ett köldmedienummer bestämt av ASHRAE (ASHRAE, 2016).  
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ODP 

I rapporten nämns indexet ODP, som på engelska står för Ozone Depleting Potential. Indexet mäter 

hur starka ozonnedbrytande egenskaper som ett köldmedium har i förhållande till Freon, eller R-11, 

som är satt till ett värde av ett på ODP-skalan (Granryd et. al., 2011).  

4.1.6 Köldmedier 

Det finns ett flertal kriterier som ett köldmedium bör uppfylla för att kunna användas i anläggningar 

som arbetar med olika kyltekniska processer. Till exempel ska köldmediet inte vara lättantändligt 

eller giftigt om det finns risk för att det kan läcka ut i omgivningen. Vid inandning av en gas som är 

tyngre än luft finns det en risk för medvetslöshet och kvävning, eftersom en sådan gas tränger undan 

luften i omgivningen. Kriterier som behandlar miljö- och klimatpåverkan är också viktiga att se över. 

Köldmediets livslängd i atmosfären beror av hur reaktivt det är, samt hur snabbt det sönderfaller. Ett 

begrepp för detta är kemiskt stabilitet. Enkelt uttryckt kommer ett kemiskt stabilt köldmedium att 

bidra mer till växthuseffekten än ett som är instabilt, eftersom livslängden är längre för det 

förstnämnda. Hur väl ett system kommer att prestera beror till stor del av vilket köldmedium som 

används.  Det är därför viktigt att utgå från köldmediets termodynamiska egenskaper, och utvärdera 

hur dessa kommer att påverka systemet i fråga.  

I rapporten behandlas följande köldmedier: koldioxid, propan samt tetrafluor. Dessa valdes ut 

eftersom de, i enlighet med det regelverk som är aktuellt idag, kommer att fortsätta vara godkända 

att använda till och med 2022 (Council of the EU, 2014). Dessa köldmedier var dessutom tillgängliga 

att testa med ett flertal olika kompressormodeller i programvaran från de olika tillverkarna. 

Alla ovanstående köldmedier har ett nästintill obefintligt ODP eftersom de inte innehåller klor. I 

tabell 3 är ovan nämnda köldmedier listade tillsammans med tillhörande R-nummer samt GWP100. 

Tabell 3: R-nummer och GWP100 för köldmedierna propan, koldioxid och R134a. 

Köldmedium R-nummer GWP100 

Koldioxid R744 1 

Propan R290 3 

Tetrafluoretan R134a 1430 
Källa: (IPCC, 2007). 

Ångtryckskurvorna för köldmedierna i tabell 3 visas i Figur 5, 7 och 9. Ångtryckskurvan utgörs av alla 

de specifika kombinationer av tryck och temperatur för vilka mättad vätska och ånga existerar 

samtidigt. Som tidigare nämnt förkommer två trycknivåer i den kompressordrivna 

förångningsprocessen: kondenseringstrycket, p1, samt förångningstrycket, p2. Dessa existerar på 

ångtryckskurvan med tillhörande förångnings- och kondenseringstemperaturer: t1 och t2.  

Ångtryckskurvan ger viktig information om huruvida ett köldmedium är lämpligt att använda i en viss 

applikation som kräver en viss tryckuppsättning. Det lägsta trycket som förekommer i den 

kompressordrivna förångningsprocessen är förångningstrycket. Om ett system som arbetar med 

denna process har ett förångningstryck som är lägre än lufttrycket, så finns risken att luft läcker in i 

systemet.  Det är även viktigt att utgå från hur systemets komponenter är konstruerade, eftersom 

dessa riskerar att gå sönder om de utsätts för alltför höga tryck och temperaturer (Ekroth & Granryd, 

2006). 

Som tidigare nämnt så bygger flera av de ekvationer som används i rapporten på entalpierna i de 

olika tillstånden som förekommer i den kompressordrivna förångningsprocessen. Därför presenteras 

även h, log(p)-diagrammen för köldmedierna i Figur 6, 8 och 10.  
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Koldioxid 

Koldioxid är i likhet med propan ett naturligt köldmedium med lågt GWP. Däremot är det inte 

brännbart. Koldioxid är tyngre än luft och kan därför orsaka medvetslöshet och kvävning vid 

eventuellt läckage. Koldioxid existerar inte som vätska vid normalt tryck, utan antar vätskeform vid 

tryck som övergår 5,17 bar; vilket är trycket i trippelpunkten. Användningen av koldioxid kräver 

därför att systemet det använts i arbetar under höga tryck, vilket i kombination med en kritisk 

temperatur på -56,6 °C har komplicerat användningen av koldioxid som köldmedium (Granryd et. al., 

2011). 

På senare år har kylsystemen dock utvecklats för detta ändamål. Ny teknik som ejektorer och 

värmeåtervinning har gjort CO2-systemen väldigt effektiva (Energiteknik, 2018). 

 
Figur 5: Ångtryckskurva för koldioxid, R744. Framtagen via Coolprop, Excel.  

 

 
Figur 6: h, log(p)-diagram för koldioxid, R744. Framtagen via Coolprop, Excel.  
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Propan 

Propan som köldmedium är mycket effektivt. Det är ett så kallat naturligt köldmedium, och har ett 

lågt GWP-värde (Granryd et. al., 2011). Propan är både lättantändligt och explosivt. Propan som 

brinner i underskott av syre bildas bland annat kolmonoxid; en giftig gas som är både färg- och 

doftlös. Det är därför mycket viktigt att propan används i system som är konstruerade för att 

minimera risken för läckage (NRI, 2018). Vid 1 atm har propan en normal kokpunkt på -42,1 °C 

(Granryd et. al., 2011).  

 
Figur 7: Ångtryckskurva för propan, R290. Framtagen via Coolprop, Excel.  

 

  
Figur 8: h, log(p)-diagram för propan, R290. Framtagen via Coolprop, Excel.   
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R134a 

R134a, eller tetrafluoretan, är ett syntetiskt framställt köldmedium som hör till kategorin HFC 

(fluorkolväte). Det utvecklades för att ersätta köldmediet R12, vilket hade skadliga effekter på 

ozonskiktet. Med egenskaper som liknar de för R12, till exempel en kokpunkt på -26,16°C, kan R134a 

således användas i både nya och äldre system där R12 använts. Det är inte klassat som varken giftigt 

eller brännbart, men har däremot ett GWP-värde avsevärt högre än både koldioxid och propan 

(Granryd et. al., 2011).  

 
Figur 9: Ångtryckskurva för tetrafluoretan, R134a. Framtagen via Coolprop, Excel.  

 

 
Figur 10: h, log(p)-diagram för tetrafluoretan, R134a. Framtagen via Coolprop, Excel. 
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4.2  Rapportens kartläggning 

I Figur 11–16 återfinns exempel av de diagram som utgör rapportens kartläggning. Resterade 

diagram återfinns i Bilaga 1.  

4.2.1 Scrollkompressorer 

 
Figur 11: Volymetriska verkningsgraden som funktion av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med 

Coolprop-tillägg.   

 
Figur 12: Den isentropiska verkningsgraden, samt kvoten av den volymetriska och isentropiska verkningsgraden, som 

funktioner av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med Coolprop-tillägg.   
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4.2.2 Kolvkompressorer 

 
Figur 13: Volymetriska verkningsgraden som funktion av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med 

Coolprop-tillägg.   

Figur 14: Den isentropiska verkningsgraden, samt kvoten av den volymetriska och isentropiska verkningsgraden, som 

funktioner av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med Coolprop-tillägg.   
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Figur 15: Volymetriska verkningsgraden som funktion av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Coolselector 2 och Excel 

med Coolprop-tillägg.   

 
Figur 16: Den hermetiska verkningsgraden, samt kvoten av den volymetriska och hermetiska verkningsgraden, som 

funktioner av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Coolselector 2 och Excel med Coolprop-tillägg.   
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5 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

De köldmedier som användes i rapportens kartläggning var koldioxid (R744), propan (R290) och 

tetrafluoretan (R134a). Koldioxid och propan valdes ut eftersom de har mycket låg GWP, och därför 

kommer vara godkända att användas i framtiden. Trots att tetrafluoretan står inför en framtida 

utfasning så ansågs det vara relevant att använda i rapportens kartläggning, eftersom det är ett 

såpass vanligt förekommande köldmedium.  

 

De två beräkningsverktyg som valdes ut var Coolselector 2 och Select 8. Dessa verktyg valdes 

eftersom de hade det bredaste urvalet av modeller för de köldmedium som användes i rapporten.   

Det ska dock nämnas att det har varit svårt att hitta utförlig information om vad som avses med de 

variabler som används i programmen. Ett konkret exempel på detta är verkningsgraderna från 

Copelands program Select 8, i vilket verkningsgraderna benämns som ”isentropiska”. Detta tolkas i 

rapporten som att elmotorns påverkan inte är medräknad, och att vad som står utskrivet som 

”Power” i programmet endast avser det verkliga, mekaniska arbetet som kompressorn kräver.  

Eftersom dessa ”isentropiska” verkningsgrader har visats vara lägre än förväntat, vilket klargjorts 

efter diskussion med projektets handledare, verkat det dock röra sig om en hermetisk verkningsgrad 

(eng: overall efficiency) gällande för hermetiska kompressorer. Den hermetiska verkningsgraden tar 

nämligen hänsyn till mer än bara de mekaniska förluster som uppkommer under kompressionen, och 

blir därmed lägre än den isentropiska verkningsgraden. Detta skulle kunna förklara varför de 

verkningsgrader som i Select 8 (samt i denna rapport) benämns som isentropiska är så pass låga. 

I kombination med informationen gällande betydlesen av ”Power” för hermetiska och semi-

hermetiska kompressorer som står i hjälpdokumentet för Select 8, så blir det alltmer troligt att vad 

som står utskriver som ”isentroipisk verkningsgrad” i själva verket avser en generell verkningsgrad för 

en hermetisk kompressor – där förlusterna från elmotorn också är inräknade.  

Det finns ingen tydlig information om huruvida de båda beräkningsprogrammen tar hänsyn till 

elmotorns förluster eller ej, men i fallet för Coolselector 2 har det antagits att elmotorn är inräknad 

eftersom det inte finns direkt tillgång till verkningsgrader i programvaran. Förvirringen gäller därmed 

specifikt resultaten från Select 8, just på grund av att verkningsgraderna skrivs ut som ”isentropiska”.  

På grund av detta går det dessvärre inte att dra en fullständig slutsats om hur de isentropiska 

verkningsgradern har förändrats genom åren.  

Vissa kombinationer av kompressormodell, köldmedium och övriga ingångsvärden resulterade i 

verkningsgrader större än 1, vilket inte är rimligt. Vad som orsakat detta är svårt att säga eftersom 

resultaten är extraherade direkt från programvaran. Läsaren ombeds i dessa fall att ta resultaten 

med en nypa salt.  

Sånär som på oklarheten som kvarstår kring betydelsen av den isentropiska verkningsgraden från 

Select 8, är rapportens syfte och delmål genomförda. Diagrammen som ingår i kartläggningen 

återfinns i resultatdelen samt i Bilaga 1. Värden för specifikt kompressorarbete, köldmediegasens 

temperatur efter kompressorn, volymetrisk och isentropisk/hermetisk verkningsgrad ges i tabellform 

i Bilaga 2. Mättningstabeller gällande förångnings- och kondenseringstemperaturer med 

korresponderande förångnings- och kondenseringstryck återfinns i Bilaga 3. 
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Nedan följer några allmänna observationer av resultaten:  

• Ju högre värden på tryckkvoten – desto lägre värden på den volymetriska verkningsgraden 

för alla värden på t1 och för alla köldmedier. 

• Scrollkompressorer har till synes högre volymetrisk verkningsgrad än kolvkompressorer.  

o Detta ligger i linje med vad som tidigare nämnts om förekomsten av dödvolym i en 

kompressor, och hur en sådan volym påverkar den volymetriska verkningsgraden 

negativt. Eftersom scrollkompressorer inte har någon dödvolym är det logiskt att 

resultaten visar att de har en högre verkningsgrad jämfört med kolvkompressorerna.  

• Den isentropiska eller hermetiska verkningsgraden verkar inte påverkas lika negativt som den 

volymetriska verkningsgraden, vid ökande värden på tryckkvoten. Detta gäller för både kolv- 

och scrollkompressorer.  

• Större tryckkvoter förekommer för tetrafluoretan och propan jämfört med koldioxid. 

 

 

Ansvarsfriskrivning:  

Den data som är tillgänglig via de två beräkningsverktygen kan ha ändrats sedan denna rapport 

publicerades. Utformningen på de båda programmen kan även ha ändrats som följd av 

uppdateringar. Observera att författaren inte tar ansvar för förändringar av dessa slag.  

 

Läsaren ombeds kontakta författaren vid behov av den rådata som använts i rapportens kartläggning.  
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BILAGA 1: KARTLÄGGNINGENS RESTERANDE DIAGRAM 

Figur A1.1–4: Kolvkompressormodeller; Koldioxid (R744)  

 
Figur A1.1: Volymetriska verkningsgraden som funktion av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med 

Coolprop-tillägg.   

 

 

Figur A1.2: Den isentropiska verkningsgraden, samt kvoten av den volymetriska och isentropiska verkningsgraden, som 

funktioner av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med Coolprop-tillägg.   
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Figur A1.3: Volymetriska verkningsgraden som funktion av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med 

Coolprop-tillägg.   

 

 
Figur A1.4: Den isentropiska verkningsgraden, samt kvoten av den volymetriska och isentropiska verkningsgraden, som 

funktioner av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med Coolprop-tillägg. 
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Figur A1.5–6: Scrollkompressormodeller; Koldioxid (R744) 

 
Figur A1.5: Volymetriska verkningsgraden som funktion av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med 

Coolprop-tillägg.   

 

Figur A1.6: Den isentropiska verkningsgraden, samt kvoten av den volymetriska och isentropiska verkningsgraden, som 

funktioner av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med Coolprop-tillägg. 

0,8

0,82

0,84

0,86

0,88

0,9

0,92

0,94

0,96

0,98

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

η
S

Tryckkvot p1/p2

Kompressormodell: ZO45K3E-TFDN, Copeland (Semi-hermetisk)
Köldmedium: Koldioxid (R744), ∆töh = 5K

t1 = -15°C t1 = -10°C t1 = -5°C t1 = 0°C

Volymetrisk verkningsgrad

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

η
K

o
ch

   
η

S 
/η

K

Tryckkvot p1/p2

Kompressormodell: ZO45K3E-TFDN, Copeland (Semi-hermetisk)
Köldmedium: Koldioxid (R744), ∆töh = 5K

t1 = -15°C t1 = -10°C t1 = -5°C t1 = 0°C

t1 = -15°C t1 = -10°C t1 = -5°C t1 = 0°C

Volymetrisk verkningsgrad/Isentropisk verkningsgrad

Isentropisk verkningsgrad



B1. Sid 4(15) 
 

 
 

Figur A1.7–10: Scrollkompressormodeller; Koldioxid (R744) 

 
Figur A1.7: Volymetriska verkningsgraden som funktion av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med 

Coolprop-tillägg.   

 

 
Figur A1.8: Den isentropiska verkningsgraden, samt kvoten av den volymetriska och isentropiska verkningsgraden, som 

funktioner av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med Coolprop-tillägg. 
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Figur A1.9: Volymetriska verkningsgraden som funktion av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med 

Coolprop-tillägg.   

 

 
Figur A1.10: Den isentropiska verkningsgraden, samt kvoten av den volymetriska och isentropiska verkningsgraden, som 

funktioner av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med Coolprop-tillägg. 
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Figur A1.11–12: Kolvkompressormodeller; Propan (R290) 

 
Figur A1.11: Volymetriska verkningsgraden som funktion av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Coolselector 2 och 

Excel med Coolprop-tillägg.   

 

 
Figur A1.12: Den hermetiska verkningsgraden, samt kvoten av den volymetriska och hermetiska verkningsgraden, som 

funktioner av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Coolselector 2 och Excel med Coolprop-tillägg.   
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Figur A1.13–14: Kolvkompressormodeller; Propan (R290) 

 
Figur A1.13: Volymetriska verkningsgraden som funktion av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Coolselector 2 och 

Excel med Coolprop-tillägg. 

 

 
Figur A1.14: Den hermetiska verkningsgraden, samt kvoten av den volymetriska och hermetiska verkningsgraden, som 

funktioner av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Coolselector 2 och Excel med Coolprop-tillägg.   
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Figur A1.15–16: Scrollkompressormodeller; Propan (R290)  

 
Figur A1.15: Volymetriska verkningsgraden som funktion av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med 

Coolprop-tillägg.   

 

 
Figur A1.16: Den isentropiska verkningsgraden, samt kvoten av den volymetriska och isentropiska verkningsgraden, som 

funktioner av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med Coolprop-tillägg. 
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Figur A1.17–20: Scrollkompressormodeller; Propan (R290)  

 
Figur A1.17: Volymetriska verkningsgraden som funktion av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med 

Coolprop-tillägg.   

 

 
Figur A1.18: Den isentropiska verkningsgraden, samt kvoten av den volymetriska och isentropiska verkningsgraden, som 

funktioner av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med Coolprop-tillägg. 
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Figur A1.19: Volymetriska verkningsgraden som funktion av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med 

Coolprop-tillägg.   

 

 
Figur A1.20: Den isentropiska verkningsgraden, samt kvoten av den volymetriska och isentropiska verkningsgraden, som 

funktioner av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med Coolprop-tillägg. 
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Figur A1.21–26: Kolvkompressormodeller; Tetrafluoretan (R134a)  

 
Figur A1.21: Volymetriska verkningsgraden som funktion av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med 

Coolprop-tillägg.   

 

Figur A1.22: Den isentropiska verkningsgraden, samt kvoten av den volymetriska och isentropiska verkningsgraden, som 

funktioner av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med Coolprop-tillägg.  
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Figur A1.23: Volymetriska verkningsgraden som funktion av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med 

Coolprop-tillägg.   

 

 
Figur A1.24: Den isentropiska verkningsgraden, samt kvoten av den volymetriska och isentropiska verkningsgraden, som 

funktioner av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med Coolprop-tillägg. 
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Figur A1.25: Volymetriska verkningsgraden som funktion av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med 

Coolprop-tillägg.   

 

 
Figur A1.26: Den isentropiska verkningsgraden, samt kvoten av den volymetriska och isentropiska verkningsgraden, som 

funktioner av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med Coolprop-tillägg. 
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Figur A1.27–30: Scrollkompressormodeller; Tetrafluoretan  (R134a) 

 
Figur A1.27: Volymetriska verkningsgraden som funktion av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med 

Coolprop-tillägg.   

 

 
Figur A1.28: Den isentropiska verkningsgraden, samt kvoten av den volymetriska och isentropiska verkningsgraden, som 

funktioner av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med Coolprop-tillägg.  
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Figur A1.29: Volymetriska verkningsgraden som funktion av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med 

Coolprop-tillägg.   

 

Figur A1.30: Den isentropiska verkningsgraden, samt kvoten av den volymetriska och isentropiska verkningsgraden, som 

funktioner av tryckkvoten p1/p2. Använd programvara: Select 8 och Excel med Coolprop-tillägg. 
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BILAGA 2: TABELLERAD DATA  

Tabell A2.1–4:  

Koldioxid (R744); Semi-hermetisk kolv; Kompressormodell: 4MSL-03; ∆töh = 5K 

Tabell A2.1: Temperaturen på köldmediet efter kompressorn (från Select 8) 

 
 

 
Utloppstemperatur, tc [°C] 

   t1 = -15°C t1 = -10°C t1 = -5°C t1 = 0°C 

t2 =  -20 °C     24,7 36 

t2 =  -25 °C   22,9 34,6 46,7 

t2 =  -30 °C 21,9 33,9 46,4 59,4 

t2 =  -35 °C 34,2 47,2 60,7 74,8 

t2 =  -40 °C 49 63,2 78 93,5 

t2 =  -45 °C 66,7 82,5 99,5 118 

t2 =  -50 °C 88,5 107,5 128   
 

Tabell A2.2: Erfordrat specifikt kompressorarbete(från Select 8) 

 
 

 
Specifikt kompressorarbete, |εK| [kNm/kg] 

   t1 = -15°C t1 = -10°C t1 = -5°C t1 = 0°C 

t2 = -20 °C   31,97 40,22 

t2 = -25 °C  35,17 44,05 53,56 

t2 = -30 °C 39,19 48,81 58,45 69,28 

t2 = -35 °C 54,02 64,43 75,70 87,78 

t2 = -40 °C 71,31 82,76 96,35 110,14 

t2 = -45 °C 91,49 105,65 121,08 138,71 

t2 = -50 °C 116,08 133,08 154,10  
 

Tabell A2.3: Volymetrisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Volymetrisk verkningsgrad, ηS 

   t1 = -15°C t1 = -10°C t1 = -5°C t1 = 0°C 

t2 = -20 °C     0,8845 0,8512 

t2 = -25 °C   0,8704 0,837 0,8027 

t2 = -30 °C 0,8549 0,821 0,7865 0,7513 

t2 = -35 °C 0,8043 0,7688 0,733 0,6969 

t2 = -40 °C 0,7517 0,714 0,6763 0,6388 

t2 = -45 °C 0,6976 0,6562 0,6154 0,5753 

t2 = -50 °C 0,6417 0,5942 0,5478   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B2. Sid 2(26) 
 

 
 

Tabell A2.4: Isentropisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Isentropisk verkningsgrad, ηK 

   t1 = -15°C t1 = -10°C t1 = -5°C t1 = 0°C 

t2 = -20 °C   0,5683 0,5979 

t2 = -25 °C  0,5373 0,5713 0,5866 

t2 = -30 °C 0,5046 0,5424 0,5614 0,5682 

t2 = -35 °C 0,5121 0,534 0,5436 0,5448 

t2 = -40 °C 0,506 0,5174 0,5202 0,5168 

t2 = -45 °C 0,4919 0,4949 0,4914 0,4831 

t2 = -50 °C 0,4724 0,4664 0,4552  
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Tabell A2.5–8:  

Koldioxid (R744); Semi-hermetisk kolv; Kompressormodell: 4MSL-03; ∆töh =  10K 

Tabell A2.5: Temperaturen på köldmediet efter kompressorn (från Select 8) 

 
 

 
Utloppstemperatur, tc [°C] 

   t1 = -15°C t1 = -10°C t1 = -5°C t1 = 0°C 

t2 =  -20 °C     30,8 42,3 

t2 =  -25 °C   29,1 40,9 53,1 

t2 =  -30 °C 28,1 40,3 53 66,1 

t2 =  -35 °C 40,7 53,8 67,5 81,5 

t2 =  -40 °C 55,7 70 85 101 

t2 =  -45 °C 73,7 90 107 125 

t2 =  -50 °C 95,5 114,5 135   
 

Tabell A2.6: Erfordrat specifikt kompressorarbete(från Select 8) 

 
 

 
Specifikt kompressorarbete, |εK| [kNm/kg] 

   t1 = -15°C t1 = -10°C t1 = -5°C t1 = 0°C 

t2 = -20 °C   33,09 41,68 

t2 = -25 °C  36,40 45,56 55,34 

t2 = -30 °C 40,53 50,41 60,29 71,34 

t2 = -35 °C 55,63 66,44 77,90 90,11 

t2 = -40 °C 73,42 84,96 98,60 112,87 

t2 = -45 °C 93,48 108,09 123,31 141,45 

t2 = -50 °C 118,57 136,15 156,67  
 

Tabell A2.7: Volymetrisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Volymetrisk verkningsgrad, ηS 

   t1 = -15°C t1 = -10°C t1 = -5°C t1 = 0°C 

t2 = -20 °C     0,8857 0,8528 

t2 = -25 °C   0,8718 0,8387 0,8049 

t2 = -30 °C 0,8564 0,8229 0,7889 0,7544 

t2 = -35 °C 0,8064 0,7715 0,7363 0,7009 

t2 = -40 °C 0,7547 0,7176 0,6807 0,6439 

t2 = -45 °C 0,7014 0,6608 0,6209 0,5816 

t2 = -50 °C 0,6466 0,6 0,5546   
 

Tabell A2.8: Isentropisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Isentropisk verkningsgrad, ηK 

   t1 = -15°C t1 = -10°C t1 = -5°C t1 = 0°C 

t2 = -20 °C     0,5692 0,5991 

t2 = -25 °C   0,5382 0,5725 0,5883 

t2 = -30 °C 0,5055 0,5436 0,5631 0,5705 

t2 = -35 °C 0,5134 0,5358 0,546 0,5479 

t2 = -40 °C 0,5079 0,5199 0,5234 0,5208 

t2 = -45 °C 0,4945 0,4982 0,4955 0,4882 

t2 = -50 °C 0,4757 0,4707 0,4606   
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Tabell A2.9–12:  

Koldioxid (R744); Semi-hermetisk kolv; Kompressormodell: 4MSL-12; ∆töh =  10K 

Tabell A2.9: Temperaturen på köldmediet efter kompressorn (från Select 8) 

 
 

 
Utloppstemperatur, tc [°C] 

   t1 = -15°C t1 = -10°C t1 = -5°C t1 = 0°C 

t2 =  -20 °C     29,5 40,3 

t2 =  -25 °C   27 38,1 49,4 

t2 =  -30 °C 25,1 36,5 48,2 60,1 

t2 =  -35 °C 35,9 47,8 60,1 72,8 

t2 =  -40 °C 48,7 61,4 74,6 88,5 

t2 =  -45 °C 64,3 78 92,5 108 

t2 =  -50 °C 83,5 99 115,5   
 

Tabell A2.10: Erfordrat specifikt kompressorarbete(från Select 8) 

 
 

 
Specifikt kompressorarbete, |εK| [kNm/kg] 

   t1 = -15°C t1 = -10°C t1 = -5°C t1 = 0°C 

t2 = -20 °C   31,37 39,26 

t2 = -25 °C  34,11 42,40 50,99 

t2 = -30 °C 37,22 46,03 54,78 64,18 

t2 = -35 °C 50,40 59,64 69,63 80,00 

t2 = -40 °C 65,50 75,90 87,01 98,86 

t2 = -45 °C 83,80 95,74 108,30 122,08 

t2 = -50 °C 105,81 119,75 135,20  

 

Tabell A2.11: Volymetrisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Volymetrisk verkningsgrad, ηS 

   t1 = -15°C t1 = -10°C t1 = -5°C t1 = 0°C 

t2 = -20 °C     0,9218 0,8953 

t2 = -25 °C   0,9127 0,8864 0,8585 

t2 = -30 °C 0,8995 0,8738 0,8464 0,8172 

t2 = -35 °C 0,857 0,8302 0,8017 0,7715 

t2 = -40 °C 0,8101 0,7822 0,7526 0,7212 

t2 = -45 °C 0,7596 0,7303 0,6993 0,6666 

t2 = -50 °C 0,7068 0,6755 0,6425   

 

Tabell A2.12: Isentropisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Isentropisk verkningsgrad, ηK 

   t1 = -15°C t1 = -10°C t1 = -5°C t1 = 0°C 

t2 = -20 °C     0,598 0,6352 

t2 = -25 °C   0,5766 0,6172 0,6393 

t2 = -30 °C 0,5509 0,5944 0,6195 0,6324 

t2 = -35 °C 0,5672 0,5949 0,6105 0,6168 

t2 = -40 °C 0,566 0,5837 0,5924 0,5936 

t2 = -45 °C 0,5532 0,5633 0,5662 0,5628 

t2 = -50 °C 0,5318 0,5351 0,5324   
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Tabell A2.13–16:  

Koldioxid (R744); Semi-hermetisk scroll; Kompressormodell: ZO45K3E-TFDN; ∆töh =  5K 

Tabell A2.13: Temperaturen på köldmediet efter kompressorn (från Select 8) 

 
 

 
Utloppstemperatur, tc [°C] 

   t1 = -15°C t1 = -10°C t1 = -5°C t1 = 0°C 

t2 =  -25 °C  23,3 32,6 43 

t2 =  -30 °C 20,7 30 40,3 52 

t2 =  -35 °C 28 38,4 50,2 63,8 

t2 =  -40 °C 37,5 49,5 63,4 79,5 

t2 =  -45 °C 50,1 64,4 81,5  

t2 =  -50 °C 67,4 85,5   

 

Tabell A2.14: Erfordrat specifikt kompressorarbete(från Select 8) 

 
 

 
Specifikt kompressorarbete, |εK| [kNm/kg] 

   t1 = -15°C t1 = -10°C t1 = -5°C t1 = 0°C 

t2 = -25 °C  35,81 41,74 49,07 

t2 = -30 °C 37,96 44,16 51,51 60,53 

t2 = -35 °C 47,16 54,57 63,97 75,25 

t2 = -40 °C 58,84 68,34 80,00 94,41 

t2 = -45 °C 73,74 85,98 101,14  

t2 = -50 °C 93,64 110,38   

 
Tabell A2.15: Volymetrisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Volymetrisk verkningsgrad, ηS 

   t1 = -15°C t1 = -10°C t1 = -5°C t1 = 0°C 

t2 = -25 °C   0,9621 0,9509 0,9385 

t2 = -30 °C 0,9575 0,9452 0,9314 0,9164 

t2 = -35 °C 0,9388 0,9237 0,9071 0,8888 

t2 = -40 °C 0,9151 0,8967 0,8765 0,8544 

t2 = -45 °C 0,8851 0,8624 0,8376   

t2 = -50 °C 0,8468 0,8184     

 
Tabell A2.16: Isentropisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Isentropisk verkningsgrad, ηK 

   t1 = -15°C t1 = -10°C t1 = -5°C t1 = 0°C 

t2 = -25 °C   0,5313 0,6037 0,6401 

t2 = -30 °C 0,5233 0,5984 0,6382 0,6495 

t2 = -35 °C 0,5862 0,6292 0,6439 0,6357 

t2 = -40 °C 0,6128 0,6308 0,6258 0,6027 

t2 = -45 °C 0,6099 0,6082 0,5879   

t2 = -50 °C 0,5828 0,5652     
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Tabell A2.17–20:  

Koldioxid (R744); Semi-hermetisk scroll; Kompressormodell: ZO45K3E-TFDN; ∆töh =  10K 

Tabell A2.17: Temperaturen på köldmediet efter kompressorn (från Select 8) 

 
 

 
Utloppstemperatur, tc [°C] 

   t1 = -15°C t1 = -10°C t1 = -5°C t1 = 0°C 

t2 =  -25 °C   29,5 38,9 49,3 

t2 =  -30 °C 26,9 36,2 46,7 58,5 

t2 =  -35 °C 34,3 44,8 56,8 70,6 

t2 =  -40 °C 43,9 56,1 70,2 87 

t2 =  -45 °C 56,8 71,4 88,5   

t2 =  -50 °C 74,5 92,5     

 

Tabell A2.18: Erfordrat specifikt kompressorarbete(från Select 8) 

 
 

 
Specifikt kompressorarbete, |εK| [kNm/kg] 

   t1 = -15°C t1 = -10°C t1 = -5°C t1 = 0°C 

t2 = -25 °C  37,03 43,18 50,70 

t2 = -30 °C 39,19 45,60 53,11 62,45 

t2 = -35 °C 48,54 56,33 65,91 77,58 

t2 = -40 °C 60,60 70,43 82,24 97,12 

t2 = -45 °C 75,93 88,59 103,91  

t2 = -50 °C 96,26 113,04   

 
Tabell A2.19: Volymetrisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Volymetrisk verkningsgrad, ηS 

   t1 = -15°C t1 = -10°C t1 = -5°C t1 = 0°C 

t2 = -25 °C   0,9634 0,9521 0,9399 

t2 = -30 °C 0,9587 0,9465 0,9328 0,9179 

t2 = -35 °C 0,9401 0,9252 0,9087 0,8906 

t2 = -40 °C 0,9166 0,8984 0,8784 0,8566 

t2 = -45 °C 0,8869 0,8645 0,84   

t2 = -50 °C 0,8491 0,821     

 
Tabell A2.20: Isentropisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Isentropisk verkningsgrad, ηK 

   t1 = -15°C t1 = -10°C t1 = -5°C t1 = 0°C 

t2 = -25 °C   0,532 0,6045 0,641 

t2 = -30 °C 0,5239 0,5992 0,6392 0,6505 

t2 = -35 °C 0,587 0,6301 0,6449 0,6368 

t2 = -40 °C 0,6136 0,6318 0,627 0,604 

t2 = -45 °C 0,6109 0,6094 0,5893   

t2 = -50 °C 0,584 0,5667     
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Tabell A2.21–24:  

Koldioxid (R744); Semi-hermetisk scroll; Kompressormodell: ZO104KCE-TFDN; ∆töh =  10K 

Tabell A2.21: Temperaturen på köldmediet efter kompressorn (från Select 8) 

 
 

 
Utloppstemperatur, tc [°C] 

   t1 = -15°C t1 = -10°C t1 = -5°C t1 = 0°C 

t2 =  -25 °C   33 42,3 52,1 

t2 =  -30 °C 29,1 38,6 48,4 59,1 

t2 =  -35 °C 35,4 45,4 56,2 68,6 

t2 =  -40 °C 43,1 54,1 66,8 82 

t2 =  -45 °C 53,1 66,1 82   

t2 =  -50 °C 66,8 83,5     

 

Tabell A2.22: Erfordrat specifikt kompressorarbete(från Select 8) 

 
 

 
Specifikt kompressorarbete, |εK| [kNm/kg] 

   t1 = -15°C t1 = -10°C t1 = -5°C t1 = 0°C 

t2 = -25 °C  41,09 47,19 53,95 

t2 = -30 °C 41,74 48,28 55,26 63,09 

t2 = -35 °C 49,67 56,76 65,14 75,32 

t2 = -40 °C 59,57 67,94 78,41 91,61 

t2 = -45 °C 71,95 82,66 96,74  

t2 = -50 °C 88,43 103,38   

 
Tabell A2.23: Volymetrisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Volymetrisk verkningsgrad, ηS 

   t1 = -15°C t1 = -10°C t1 = -5°C t1 = 0°C 

t2 = -25 °C   0,9721 0,9545 0,9354 

t2 = -30 °C 0,975 0,9587 0,9407 0,9214 

t2 = -35 °C 0,959 0,9421 0,9238 0,9046 

t2 = -40 °C 0,939 0,9217 0,9034 0,8846 

t2 = -45 °C 0,9145 0,8966 0,8783   

t2 = -50 °C 0,8843 0,8655     

 
Tabell A2.24: Isentropisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Isentropisk verkningsgrad, ηK 

   t1 = -15°C t1 = -10°C t1 = -5°C t1 = 0°C 

t2 = -25 °C   0,4792 0,5525 0,602 

t2 = -30 °C 0,4925 0,5661 0,6162 0,6434 

t2 = -35 °C 0,5728 0,6236 0,6516 0,6564 

t2 = -40 °C 0,6231 0,6521 0,6576 0,6407 

t2 = -45 °C 0,6446 0,651 0,6339   

t2 = -50 °C 0,6372 0,6201     
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Tabell A2.25–28:  

Propan (R290); Hermetisk kolv; Kompressormodell: NLE8.8CN ; ∆töh =  5K 

Tabell A2.25: Temperaturen på köldmediet efter kompressorn (från Coolselector 2) 

 
 

 
Utloppstemperatur, tc [°C] 

   t1 = 35°C t1 = 45°C t1 = 55°C t1 = 65°C 

t2 =  0 °C 61,2 73,1 87 102,4 

t2 =  -5 °C 64,3 75,9 89,7 104,9 

t2 =  -10 °C 67,9 79,1 92,7 107,6 

t2 =  -15 °C 72,3 82,7 96 110,6 

t2 =  -20 °C 77,3 86,7 99,8 114,3 

t2 =  -25 °C 83 91,3 104,4 119,7 

 

Tabell A2.26: Erfordrat specifikt kompressorarbete (från Coolselector 2) 

 
 

 
Specifikt kompressorarbete, |εt| [kNm/kg] 

   t1 = 35°C t1 = 45°C t1 = 55°C t1 = 65°C 

t2 = 0 °C 83,55 99,86 121,11 146,22 

t2 = -5 °C 95,84 111,88 133,19 158,07 

t2 = -10 °C 109,44 124,81 145,91 170,38 

t2 = -15 °C 124,51 138,76 159,47 183,44 

t2 = -20 °C 141,17 153,66 174,17 198,33 

t2 = -25 °C 159,28 169,75 190,90 217,53 

 
Tabell A2.27: Volymetrisk verkningsgrad (beräknad via Excel) 

 
 

 
Volymetrisk verkningsgrad, ηS 

   t1 = 35°C t1 = 45°C t1 = 55°C t1 = 65°C 

t2 = 0 °C 0,87568 0,858817 0,81642697 0,771226 

t2 = -5 °C 0,855428 0,844824 0,802949505 0,756181 

t2 = -10 °C 0,833898 0,83009 0,787887213 0,738069 

t2 = -15 °C 0,811411 0,814763 0,770822167 0,714965 

t2 = -20 °C 0,789222 0,799775 0,750530641 0,68282 

t2 = -25 °C 0,768759 0,784437 0,723814472 0,634971 

 
Tabell A2.28: Hermetisk verkningsgrad (beräknad via Excel) 

 
 

 
Hermetisk verkningsgrad, ηH 

   t1 = 35°C t1 = 45°C t1 = 55°C t1 = 65°C 

t2 = 0 °C 0,542213 0,565577 0,552503 0,524118 

t2 = -5 °C 0,551342 0,572734 0,559885 0,533613 

t2 = -10 °C 0,554531 0,576801 0,565754 0,54231 

t2 = -15 °C 0,553124 0,578325 0,569906 0,549533 

t2 = -20 °C 0,548326 0,578376 0,571818 0,552619 

t2 = -25 °C 0,542021 0,576668 0,569433 0,546171 
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Tabell A2.29–32:  

Propan (R290); Hermetisk kolv; Kompressormodell: NLE8.8CN ; ∆töh =  10K 

Tabell A2.29: Temperaturen på köldmediet efter kompressorn (från Coolselector 2) 

 
 

 
Utloppstemperatur, tc [°C] 

   t1 = 35°C t1 = 45°C t1 = 55°C t1 = 65°C 

t2 =  0 °C 66,5 78,3 92,3 107,7 

t2 =  -5 °C 69,6 81,1 95 110,2 

t2 =  -10 °C 73,3 84,4 98 112,9 

t2 =  -15 °C 77,7 88 101,4 116 

t2 =  -20 °C 82,7 92,2 105,2 119,7 

t2 =  -25 °C 88,5 96,8 109,9 125,3 

 

Tabell A2.30: Erfordrat specifikt kompressorarbete (från Coolselector 2) 

 
 

 
Specifikt kompressorarbete, |εt| [kNm/kg] 

   t1 = 35°C t1 = 45°C t1 = 55°C t1 = 65°C 

t2 = 0 °C 85,75 102,49 124,29 150,09 

t2 = -5 °C 98,30 114,80 136,66 162,15 

t2 = -10 °C 112,21 127,99 149,65 174,66 

t2 = -15 °C 127,61 142,27 163,50 188,04 

t2 = -20 °C 144,63 157,55 178,56 203,30 

t2 = -25 °C 163,16 173,92 195,56 222,85 

 
Tabell A2.31: Volymetrisk verkningsgrad (beräknad via Excel) 

 
 

 
Volymetrisk verkningsgrad, ηS 

   t1 = 35°C t1 = 45°C t1 = 55°C t1 = 65°C 

t2 = 0 °C 0,874732 0,857924 0,815664219 0,770283 

t2 = -5 °C 0,85461 0,843743 0,801945543 0,755412 

t2 = -10 °C 0,833117 0,829216 0,78695874 0,73755 

t2 = -15 °C 0,810758 0,813809 0,769953419 0,714276 

t2 = -20 °C 0,788713 0,798617 0,749547428 0,682021 

t2 = -25 °C 0,768275 0,78379 0,723334102 0,634522 

 
Tabell A2.32: Hermetisk verkningsgrad (beräknad via Excel) 

 
 

 
Hermetisk verkningsgrad, ηH 

   t1 = 35°C t1 = 45°C t1 = 55°C t1 = 65°C 

t2 = 0 °C 0,542332 0,566049 0,553392 0,525213 

t2 = -5 °C 0,551514 0,573028 0,560535 0,534738 

t2 = -10 °C 0,554675 0,577161 0,566358 0,543506 

t2 = -15 °C 0,553279 0,57853 0,570431 0,550464 

t2 = -20 °C 0,548488 0,578314 0,572109 0,553288 

t2 = -25 °C 0,542093 0,576842 0,569945 0,54692 
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Tabell A2.33–36:  

Propan (R290); Hermetisk kolv; Kompressormodell: DLE4.8CN ; ∆töh =  10K 

Tabell A2.33: Temperaturen på köldmediet efter kompressorn (från Coolselector 2) 

 
 

 
Utloppstemperatur, tc [°C] 

   t1 = 35°C t1 = 45°C t1 = 55°C t1 = 65°C 

t2 =  0 °C 64,8 78,7 91,4 116,4 

t2 =  -5 °C 67,3 82,2 94,8 123,3 

t2 =  -10 °C 70,1 86 98,3 130,5 

t2 =  -15 °C 73,2 90,3 101,7 137,9 

t2 =  -20 °C 76,7 95,5 105,4 146,1 

t2 =  -25 °C 81,5 102,6 110,1 156,4 

 

Tabell A2.34: Erfordrat specifikt kompressorarbete (från Coolselector 2) 

 
 

 
Specifikt kompressorarbete, |εt| [kNm/kg] 

   t1 = 35°C t1 = 45°C t1 = 55°C t1 = 65°C 

t2 = 0 °C 82,09 103,53 122,30 171,22 

t2 = -5 °C 93,54 117,20 136,24 193,84 

t2 = -10 °C 105,48 131,67 150,26 217,25 

t2 = -15 °C 117,95 147,30 164,32 241,41 

t2 = -20 °C 131,75 164,87 178,95 267,39 

t2 = -25 °C 148,08 187,00 196,06 298,86 

 
Tabell A2.35: Volymetrisk verkningsgrad (beräknad via Excel) 

 
 

 
Volymetrisk verkningsgrad, ηS 

   t1 = 35°C t1 = 45°C t1 = 55°C t1 = 65°C 

t2 = 0 °C 0,914975 0,855817 0,829086541 0,680535 

t2 = -5 °C 0,905693 0,836533 0,809580466 0,644308 

t2 = -10 °C 0,898144 0,818652 0,793142916 0,612209 

t2 = -15 °C 0,891539 0,800366 0,780183236 0,583502 

t2 = -20 °C 0,882373 0,778854 0,767187678 0,555221 

t2 = -25 °C 0,865769 0,746649 0,748015471 0,521101 

 
Tabell A2.36: Hermetisk verkningsgrad (beräknad via Excel) 

 
 

 
Hermetisk verkningsgrad, ηH 

   t1 = 35°C t1 = 45°C t1 = 55°C t1 = 65°C 

t2 = 0 °C 0,566548 0,560351 0,562358 0,460416 

t2 = -5 °C 0,579588 0,561253 0,562237 0,447319 

t2 = -10 °C 0,590065 0,56104 0,564048 0,436956 

t2 = -15 °C 0,59857 0,55875 0,567582 0,428767 

t2 = -20 °C 0,602126 0,552638 0,57087 0,420677 

t2 = -25 °C 0,597315 0,536505 0,568503 0,407824 
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Tabell A2.37–40:  

Propan (R290); Hermetisk scroll; Kompressormodell: ZB12KCU-TFMN; ∆töh =  5K 

Tabell A2.37: Temperaturen på köldmediet efter kompressorn (från Select 8) 

 
 

 
Utloppstemperatur, tc [°C] 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  10 °C   56,4 66,2 77,5 

t2 =  5 °C 47,6 56,9 67,5 79,5 

t2 =  0 °C 47,9 58,1 69,7 82,5 

t2 =  -5 °C 49,1 60,3 72,7 86,5 

t2 =  -10 °C 51,2 63,5 77 91,5 

t2 =  -15 °C 54,6 68,1 82,5 98 

t2 =  -20 °C 59,5 74,5 90,5   

t2 = -25 °C 66,3 83 100,5   

 

Tabell A2.38: Erfordrat specifikt kompressorarbete(från Select 8) 

 
 

 
Specifikt kompressorarbete, |εK| [kNm/kg] 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  10 °C  59,81 70,62 83,65 

t2 =  5 °C 56,68 66,49 79,67 94,97 

t2 =  0 °C 63,13 75,32 90,97 108,50 

t2 =  -5 °C 71,32 86,57 104,55 125,58 

t2 =  -10 °C 81,74 100,00 120,72 144,04 

t2 =  -15 °C 95,83 117,02 141,30 168,89 

t2 =  -20 °C 112,66 137,66 164,47  

t2 = -25 °C 134,38 164,52 195,08  

 
Tabell A2.39: Volymetrisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Volymetrisk verkningsgrad, ηS 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  10 °C   0,9936 0,9796 0,9633 

t2 =  5 °C 0,9982 0,9842 0,9697 0,9525 

t2 =  0 °C 0,9871 0,9725 0,9578 0,9399 

t2 =  -5 °C 0,9734 0,9583 0,9433 0,925 

t2 =  -10 °C 0,957 0,941 0,9258 0,9072 

t2 =  -15 °C 0,9371 0,9197 0,904 0,8849 

t2 =  -20 °C 0,9129 0,8929 0,8758   

t2 = -25 °C 0,8827 0,8579 0,8372   
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Tabell A2.40: Isentropisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Isentropisk verkningsgrad, ηK 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  10 °C   0,6125 0,6688 0,6806 

t2 =  5 °C 0,5678 0,652 0,68 0,6733 

t2 =  0 °C 0,6218 0,6714 0,6765 0,6564 

t2 =  -5 °C 0,6521 0,6729 0,6611 0,6321 

t2 =  -10 °C 0,6609 0,6596 0,6364 0,6026 

t2 =  -15 °C 0,6519 0,6347 0,6048 0,5692 

t2 =  -20 °C 0,6288 0,6011 0,5679   

t2 = -25 °C 0,5953 0,5607 0,5261   
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Tabell A2.41–44:  

Propan (R290); Hermetisk scroll; Kompressormodell: ZB12KCU-TFMN; töh =  10K 

Tabell A2.41: Temperaturen på köldmediet efter kompressorn (från Select 8) 

 
 

 
Utloppstemperatur, tc [°C] 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  10 °C   61,3 71 82 

t2 =  5 °C 52,7 61,8 72,4 84 

t2 =  0 °C 53 63 74,5 87 

t2 =  -5 °C 54,1 65,2 77,5 91 

t2 =  -10 °C 56,2 68,5 82 96,5 

t2 =  -15 °C 59,6 73,2 88 103,5 

t2 =  -20 °C 64,6 79,5 95,5   

t2 = -25 °C 71,5 88 105,5   

 

Tabell A2.42: Erfordrat specifikt kompressorarbete(från Select 8) 

 
 

 
Specifikt kompressorarbete, |εK| [kNm/kg] 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  10 °C  61,24 72,33 86,14 

t2 =  5 °C 58,24 68,33 81,92 97,70 

t2 =  0 °C 64,74 77,27 92,76 111,41 

t2 =  -5 °C 72,93 88,55 106,98 128,57 

t2 =  -10 °C 83,93 102,73 124,07 148,11 

t2 =  -15 °C 98,92 119,57 144,44 172,73 

t2 =  -20 °C 115,58 141,33 168,92  

t2 = -25 °C 136,51 167,21 198,33  

 
Tabell A2.43: Volymetrisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Volymetrisk verkningsgrad, ηS 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  10 °C   0,9948 0,9808 0,9645 

t2 =  5 °C 0,9994 0,9854 0,971 0,9538 

t2 =  0 °C 0,9883 0,9737 0,959 0,9412 

t2 =  -5 °C 0,9746 0,9595 0,9447 0,9265 

t2 =  -10 °C 0,9582 0,9423 0,9273 0,9089 

t2 =  -15 °C 0,9385 0,9212 0,9057 0,8868 

t2 =  -20 °C 0,9145 0,8947 0,8778   

t2 = -25 °C 0,8846 0,8601 0,8398   
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Tabell A2.44: Isentropisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Isentropisk verkningsgrad, ηK 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  10 °C   0,6141 0,6711 0,6836 

t2 =  5 °C 0,5691 0,6538 0,6823 0,6762 

t2 =  0 °C 0,6232 0,6732 0,6788 0,6592 

t2 =  -5 °C 0,6536 0,6747 0,6634 0,6348 

t2 =  -10 °C 0,6624 0,6614 0,6386 0,6052 

t2 =  -15 °C 0,6533 0,6365 0,607 0,5717 

t2 =  -20 °C 0,6303 0,603 0,57   

t2 = -25 °C 0,5969 0,5627 0,5283   
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Tabell A2.45–48:  

Propan (R290); Hermetisk scroll; Kompressormodell: ZB37KCU-TFMN; töh =  10K 

Tabell A2.45: Temperaturen på köldmediet efter kompressorn (från Select 8) 

 
 

 
Utloppstemperatur, tc [°C] 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  10 °C   59,4 69,4 80,5 

t2 =  5 °C 50,6 60 70,7 83 

t2 =  0 °C 51,2 61,2 72,6 86 

t2 =  -5 °C 52,4 63,1 75,5 90 

t2 =  -10 °C 54,4 66 79,5 95,5 

t2 =  -15 °C 57,4 70,2 85,5 103,5 

t2 =  -20 °C 61,9 76 93,5   

t2 = -25 °C 68,4 85 105   

 

Tabell A2.46: Erfordrat specifikt kompressorarbete(från Select 8) 

 
 

 
Specifikt kompressorarbete, |εK| [kNm/kg] 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  10 °C  56,62 68,36 82,85 

t2 =  5 °C 53,47 64,22 77,54 94,43 

t2 =  0 °C 60,63 73,03 88,64 108,35 

t2 =  -5 °C 69,63 83,95 101,87 125,41 

t2 =  -10 °C 80,31 96,89 118,30 145,63 

t2 =  -15 °C 93,41 112,92 138,49 171,98 

t2 =  -20 °C 109,65 132,89 164,38  

t2 = -25 °C 130,32 159,24 197,75  

 
Tabell A2.47: Volymetrisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Volymetrisk verkningsgrad, ηS 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  10 °C   0,9571 0,949 0,9353 

t2 =  5 °C 0,9564 0,9533 0,9437 0,9276 

t2 =  0 °C 0,9516 0,9475 0,9363 0,918 

t2 =  -5 °C 0,945 0,9397 0,9267 0,9059 

t2 =  -10 °C 0,9364 0,9294 0,9142 0,8907 

t2 =  -15 °C 0,9254 0,9159 0,8977 0,8709 

t2 =  -20 °C 0,9113 0,8979 0,8754   

t2 = -25 °C 0,8927 0,8731 0,8441   
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Tabell A2.48: Isentropisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Isentropisk verkningsgrad, ηK 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  10 °C   0,6633 0,7109 0,7109 

t2 =  5 °C 0,6173 0,6968 0,7186 0,7 

t2 =  0 °C 0,6633 0,713 0,7133 0,6795 

t2 =  -5 °C 0,6888 0,7137 0,6963 0,6505 

t2 =  -10 °C 0,696 0,7005 0,6689 0,6139 

t2 =  -15 °C 0,6871 0,6749 0,6321 0,5705 

t2 =  -20 °C 0,6641 0,6381 0,5865   

t2 = -25 °C 0,6285 0,591 0,5323   
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Tabell A2.49–52:  

Tetrafluoretan (R134a); Semi-hermetisk kolv; Kompressormodell: KJ-7X; töh =  5K 

Tabell A2.49: Temperaturen på köldmediet efter kompressorn (från Select 8) 

 
 

 
Utloppstemperatur, tc [°C] 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  10 °C 36,7 47,3 57,8 68,4 

t2 =  5 °C 37,3 47,8 58,4 69 

t2 =  0 °C 37,9 48,5 59 69,6 

t2 =  -5 °C 38,7 49,3 59,7 70,3 

t2 =  -10 °C 39,6 50,2 60,6 71,1 

t2 =  -15 °C 40,7 51,2 61,6 72,1 

t2 =  -20 °C 41,9 52,4 62,8 73,2 

 

Tabell A2.50: Erfordrat specifikt kompressorarbete(från Select 8) 

 
 

 
Specifikt kompressorarbete, |εK| [kNm/kg] 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 = 10 °C 25,98 36,25 48,21 61,95 

t2 = 5 °C 31,13 42,00 54,59 69,46 

t2 = 0 °C 37,50 48,78 62,00 77,61 

t2 = -5 °C 44,44 56,82 70,83 88,68 

t2 = -10 °C 52,59 65,71 80,85 102,47 

t2 = -15 °C 63,74 76,83 95,77 122,03 

t2 = -20 °C 75,71 93,44 117,65 157,50 
 

Tabell A2.51: Volymetrisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Volymetrisk verkningsgrad, ηS 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 = 10 °C 0,9038 0,8551 0,7978 0,729 

t2 = 5 °C 0,8926 0,8383 0,7757 0,7024 

t2 = 0 °C 0,8765 0,8164 0,7482 0,6703 

t2 = -5 °C 0,855 0,7885 0,7142 0,631 

t2 = -10 °C 0,8272 0,7535 0,6716 0,5811 

t2 = -15 °C 0,7917 0,7089 0,6165 0,5143 

t2 = -20 °C 0,7458 0,6503 0,5416 0,4189 
 

Tabell A2.52: Isentropisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Isentropisk verkningsgrad, ηK 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 = 10 °C 0,5094 0,527 0,5125 0,4784 

t2 = 5 °C 0,5387 0,5413 0,5196 0,4816 

t2 = 0 °C 0,5515 0,5451 0,519 0,4784 

t2 = -5 °C 0,5514 0,5399 0,5106 0,4676 

t2 = -10 °C 0,5411 0,5261 0,4934 0,4465 

t2 = -15 °C 0,5216 0,5028 0,4644 0,4088 

t2 = -20 °C 0,4923 0,467 0,4168 0,3429 
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Tabell A2.53–56:  

Tetrafluoretan (R134a); Semi-hermetisk kolv; Kompressormodell: KJ-7X; töh =  10K 

Tabell A2.53: Temperaturen på köldmediet efter kompressorn (från Select 8) 

 
 

 
Utloppstemperatur, tc [°C] 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  10 °C 41,5 52 62,4 72,8 

t2 =  5 °C 42,1 52,6 62,9 73,4 

t2 =  0 °C 42,8 53,2 63,6 74 

t2 =  -5 °C 43,5 54 64,3 74,7 

t2 =  -10 °C 44,5 54,9 65,2 75,5 

t2 =  -15 °C 45,5 55,9 66,2 76,5 

t2 =  -20 °C 46,7 57,1 67,4 77,5 
 

Tabell A2.54: Erfordrat specifikt kompressorarbete(från Select 8) 

 
 

 
Specifikt kompressorarbete, |εK| [kNm/kg] 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 = 10 °C 26,61 37,02 49,32 63,18 

t2 = 5 °C 31,73 43,08 55,80 70,30 

t2 = 0 °C 38,37 50,00 63,27 78,20 

t2 = -5 °C 45,39 57,69 72,03 89,52 

t2 = -10 °C 53,98 66,99 81,72 103,75 

t2 = -15 °C 64,44 78,75 97,14 122,03 

t2 = -20 °C 76,81 93,44 117,65 157,50 

 

Tabell A2.55: Volymetrisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Volymetrisk verkningsgrad, ηS 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 = 10 °C 0,9056 0,8576 0,8015 0,7345 

t2 = 5 °C 0,8945 0,8411 0,7799 0,7084 

t2 = 0 °C 0,8786 0,8196 0,7529 0,677 

t2 = -5 °C 0,8575 0,7922 0,7196 0,6385 

t2 = -10 °C 0,8301 0,7579 0,6779 0,5897 

t2 = -15 °C 0,7952 0,7142 0,624 0,5242 

t2 = -20 °C 0,7502 0,6569 0,5507 0,4307 

 

Tabell A2.56: Isentropisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Isentropisk verkningsgrad, ηK 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 = 10 °C 0,511 0,5294 0,5161 0,4836 

t2 = 5 °C 0,5406 0,544 0,5237 0,4873 

t2 = 0 °C 0,5534 0,5482 0,5235 0,4847 

t2 = -5 °C 0,5536 0,5433 0,5156 0,4746 

t2 = -10 °C 0,5436 0,53 0,4991 0,4544 

t2 = -15 °C 0,5244 0,5072 0,4709 0,4178 

t2 = -20 °C 0,4956 0,4723 0,4246 0,3533 
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Tabell A2.57–60:  

Tetrafluoretan (R134a); Semi-hermetisk kolv; Kompressormodell: 2DC-50X; töh  =  10K 

Tabell A2.57: Temperaturen på köldmediet efter kompressorn (från Select 8) 

 
 

 
Utloppstemperatur, tc [°C] 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  15 °C   57,6 68,3 79,5 

t2 =  10 °C 48,3 59,2 70,1 81,5 

t2 =  5 °C 50,2 61,3 72,5 84 

t2 =  0 °C 52,9 64,3 76 88 

t2 =  -5 °C 56,6 68,4 80,5 93,5 

t2 = -10 °C 61,5 74,1 87,5 102,5 

t2 =  -15 °C 68,2 82,5 98,5 118,5 

t2 =  -20 °C 77 95 118   

 

Tabell A2.58: Erfordrat specifikt kompressorarbete(från Select 8) 

 
 

 
Specifikt kompressorarbete, |εK| [kNm/kg] 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  15 °C  23,81 30,59 37,47 

t2 =  10 °C 21,54 28,89 35,95 43,22 

t2 =  5 °C 26,96 34,59 42,15 49,91 

t2 =  0 °C 33,22 41,45 49,50 58,15 

t2 =  -5 °C 40,52 49,41 58,35 68,50 

t2 = -10 °C 49,31 59,27 69,97 82,54 

t2 =  -15 °C 59,93 71,84 86,12 105,95 

t2 =  -20 °C 73,43 89,66 113,24  

 
Tabell A2.59: Volymetrisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Volymetrisk verkningsgrad, ηS 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  15 °C   0,9228 0,879 0,8296 

t2 =  10 °C 0,9448 0,9023 0,8535 0,798 

t2 =  5 °C 0,9218 0,8747 0,8204 0,7583 

t2 =  0 °C 0,8918 0,8392 0,7782 0,7084 

t2 =  -5 °C 0,8541 0,7941 0,7244 0,6449 

t2 = -10 °C 0,8075 0,7371 0,6555 0,5629 

t2 =  -15 °C 0,751 0,6652 0,5663 0,456 

t2 =  -20 °C 0,6838 0,5744 0,4505   
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Tabell A2.60: Isentropisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Isentropisk verkningsgrad, ηK 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  15 °C   0,6715 0,7082 0,7215 

t2 =  10 °C 0,6262 0,679 0,7028 0,708 

t2 =  5 °C 0,6383 0,6737 0,6885 0,6872 

t2 =  0 °C 0,6343 0,6583 0,6658 0,6582 

t2 =  -5 °C 0,6185 0,6336 0,634 0,6187 

t2 = -10 °C 0,5937 0,5998 0,5907 0,5636 

t2 =  -15 °C 0,5612 0,5553 0,5311 0,4843 

t2 =  -20 °C 0,5221 0,4971 0,4471   
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Tabell A2.61–64:  

Tetrafluoretan (R134a); Semi-hermetisk scroll; Kompressormodell: ZS13KAE-TFD; töh =  5K 

Tabell A2.61: Temperaturen på köldmediet efter kompressorn (från Select 8) 

 
 

 
Utloppstemperatur, tc [°C] 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  15 °C   56,7 68,2 80 

t2 =  10 °C 47,2 58,5 70,5 83 

t2 =  5 °C 49,2 60,8 73,4 87 

t2 =  0 °C 51,9 63,9 77 92,5 

t2 =  -5 °C 55,4 67,9 82 99 

t2 = -10 °C 59,9 73,1 88,5 108 

t2 =  -15 °C 65,8 80 97   

t2 =  -20 °C 73,9 89,5     

 

Tabell A2.62: Erfordrat specifikt kompressorarbete(från Select 8) 

 
 

 
Specifikt kompressorarbete, |εK| [kNm/kg] 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  15 °C  27,94 35,67 43,59 

t2 =  10 °C 25,19 32,84 41,35 50,38 

t2 =  5 °C 30,70 38,94 48,21 58,45 

t2 =  0 °C 36,65 45,50 55,61 68,13 

t2 =  -5 °C 44,03 53,50 65,16 80,00 

t2 = -10 °C 52,31 62,79 75,78 94,26 

t2 =  -15 °C 62,26 74,29 89,4231  

t2 =  -20 °C 74,12 87,06   

 
Tabell A2.63: Volymetrisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Volymetrisk verkningsgrad, ηS 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  15 °C   0,9729 0,9706 0,9624 

t2 =  10 °C 0,9774 0,9699 0,9645 0,9496 

t2 =  5 °C 0,9741 0,9652 0,9573 0,9359 

t2 =  0 °C 0,9687 0,9592 0,9496 0,9216 

t2 =  -5 °C 0,961 0,9519 0,9415 0,9065 

t2 = -10 °C 0,9505 0,943 0,9324 0,8894 

t2 =  -15 °C 0,9357 0,9307 0,9204   

t2 =  -20 °C 0,9132 0,9113     
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Tabell A2.64: Isentropisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Isentropisk verkningsgrad, ηK 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  15 °C   0,5588 0,5934 0,6013 

t2 =  10 °C 0,5182 0,5777 0,5948 0,5888 

t2 =  5 °C 0,5457 0,5842 0,5879 0,57 

t2 =  0 °C 0,5576 0,5811 0,5744 0,5459 

t2 =  -5 °C 0,5578 0,5703 0,5552 0,5171 

t2 = -10 °C 0,5486 0,5527 0,5304 0,4832 

t2 =  -15 °C 0,531 0,5282 0,4996   

t2 =  -20 °C 0,5043 0,4954     
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Tabell A2.65–68:  

Tetrafluoretan (R134a); Semi-hermetisk scroll; Kompressormodell: ZS13KAE-TFD; töh =  10K 

Tabell A2.65: Temperaturen på köldmediet efter kompressorn (från Select 8) 

 
 

 
Utloppstemperatur, tc [°C] 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  15 °C   61,8 73,2 85 

t2 =  10 °C 52,4 63,5 75,5 88 

t2 =  5 °C 54,4 65,9 78,5 92 

t2 =  0 °C 57,1 69 82,5 97,5 

t2 =  -5 °C 60,6 73,1 87,5 104,5 

t2 = -10 °C 65,1 78,5 94 113,5 

t2 =  -15 °C 71,2 85,5 102,5   

t2 =  -20 °C 79,5 95     

 

Tabell A2.66: Erfordrat specifikt kompressorarbete(från Select 8) 

 
 

 
Specifikt kompressorarbete, |εK| [kNm/kg] 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  15 °C  28,66 36,48 44,74 

t2 =  10 °C 25,86 33,72 42,31 51,56 

t2 =  5 °C 31,39 39,82 49,32 59,81 

t2 =  0 °C 37,43 46,49 56,83 69,66 

t2 =  -5 °C 45,16 54,55 66,45 82,19 

t2 = -10 °C 53,13 63,78 77,60 95,83 

t2 =  -15 °C 63,46 75,73 91,18  

t2 =  -20 °C 75,90 89,16   

 
Tabell A2.67: Volymetrisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Volymetrisk verkningsgrad, ηS 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  15 °C   0,9741 0,9718 0,9637 

t2 =  10 °C 0,9786 0,9712 0,9657 0,9509 

t2 =  5 °C 0,9753 0,9664 0,9586 0,9373 

t2 =  0 °C 0,9699 0,9604 0,9509 0,9232 

t2 =  -5 °C 0,9622 0,9532 0,9429 0,9082 

t2 = -10 °C 0,9518 0,9443 0,9338 0,8913 

t2 =  -15 °C 0,9371 0,9321 0,9219   

t2 =  -20 °C 0,9147 0,9129     
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Tabell A2.68: Isentropisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Isentropisk verkningsgrad, ηK 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  15 °C   0,5604 0,5956 0,6041 

t2 =  10 °C 0,5194 0,5794 0,597 0,5915 

t2 =  5 °C 0,5471 0,5859 0,5901 0,5727 

t2 =  0 °C 0,559 0,5828 0,5766 0,5486 

t2 =  -5 °C 0,5591 0,572 0,5572 0,5196 

t2 = -10 °C 0,55 0,5543 0,5324 0,4856 

t2 =  -15 °C 0,5323 0,5297 0,5014   

t2 =  -20 °C 0,5056 0,4969     
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Tabell A2.69–72:  

Tetrafluoretan (R134a); Semi-hermetisk scroll; Kompressormodell: ZB45KCE-TFD; töh =  10K 

Tabell A2.69: Temperaturen på köldmediet efter kompressorn (från Select 8) 

 
 

 
Utloppstemperatur, tc [°C] 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  15 °C   57,3 67,4 79 

t2 =  10 °C 48,6 57,9 68,9 81,5 

t2 =  5 °C 49,1 59,4 71,4 85,5 

t2 =  0 °C 50,6 61,9 75,5 91,5 

t2 =  -5 °C 53,2 66,1 81,5 100,5 

t2 = -10 °C 57,5 72,3 90,5   

t2 =  -15 °C 63,7 81 103   

t2 =  -20 °C 71,9 93     

 

Tabell A2.70: Erfordrat specifikt kompressorarbete(från Select 8) 

 
 

 
Specifikt kompressorarbete, |εK| [kNm/kg] 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  15 °C  23,50 29,49 37,08 

t2 =  10 °C 21,83 27,46 34,54 43,80 

t2 =  5 °C 25,73 32,44 40,78 52,07 

t2 =  0 °C 30,69 38,67 48,98 62,72 

t2 =  -5 °C 37,04 46,72 59,54 77,00 

t2 = -10 °C 45,00 57,31 73,44  

t2 =  -15 °C 55,21 70,52 91,59  

t2 =  -20 °C 67,60 87,05   

 
Tabell A2.71: Volymetrisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Volymetrisk verkningsgrad, ηS 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  15 °C   1,0154 1,0075 0,991 

t2 =  10 °C 1,0187 1,0166 1,0055 0,9849 

t2 =  5 °C 1,0157 1,0106 0,9958 0,9706 

t2 =  0 °C 1,006 0,9972 0,9779 0,9476 

t2 =  -5 °C 0,9898 0,9765 0,9523 0,9169 

t2 = -10 °C 0,9691 0,9504 0,921   

t2 =  -15 °C 0,948 0,9234 0,8892   

t2 =  -20 °C 0,9355 0,9048     
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Tabell A2.72: Isentropisk verkningsgrad (från Select 8)  

 
 

 
Isentropisk verkningsgrad, ηK 

   t1 = 30°C t1 = 40°C t1 = 50°C t1 = 60°C 

t2 =  15 °C   0,6805 0,7357 0,7252 

t2 =  10 °C 0,6165 0,714 0,7336 0,7001 

t2 =  5 °C 0,6674 0,7208 0,7118 0,6606 

t2 =  0 °C 0,6866 0,7045 0,6731 0,6094 

t2 =  -5 °C 0,6792 0,6694 0,6216 0,55 

t2 = -10 °C 0,6515 0,6207 0,5619   

t2 =  -15 °C 0,6109 0,565 0,5   

t2 =  -20 °C 0,5666 0,5105     
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BILAGA 3: MÄTTNINGSTRYCK OCH MÄTTNINGSTEMPERATURER 

Tabell A3.1: Mättnadstemperaturer och mättnadstryck för koldioxid (R744);  

Källa: Coolprop via Excel 

Mättnadstemperatur 
[°C] 

Mättnadstemperatur 
[K] 

Mättnadstryck 
[bar] 

-56,658 216,492 5,157156462 

-55 218,15 5,53965488 

-50 223,15 6,823416148 

-45 228,15 8,318366123 

-40 233,15 10,04495728 

-35 238,15 12,02418952 

-30 243,15 14,27761693 

-25 248,15 16,82738127 

-20 253,15 19,69628002 

-15 258,15 22,90788935 

-10 263,15 26,48676671 

-5 268,15 30,45875335 

0 273,15 34,85140758 

5 278,15 39,69465254 

10 283,15 45,02182914 

15 288,15 50,87147358 

20 293,15 57,29052581 

25 298,15 64,34244251 

30 303,15 72,13687383 

30,9782 304,1282 73,77298373 
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Tabell A3.2: Mättnadstemperaturer och mättnadstryck för propan 
(R290); Källa: Coolprop via Excel 

Mättnadstemperatur  
[°C] 

Temperatur  
[K] 

Mättnadstryck 
[bar] 

-187,725 85,425 1,65148E-09 

-185 88,15 4,85021E-09 

-180 93,15 2,93875E-08 

-175 98,15 1,45969E-07 

-170 103,15 6,12562E-07 

-165 108,15 2,22522E-06 

-160 113,15 7,13676E-06 

-155 118,15 2,05422E-05 

-150 123,15 5,37953E-05 

-145 128,15 0,000129654 

-140 133,15 0,000290399 

-135 138,15 0,000609503 

-130 143,15 0,001207302 

-125 148,15 0,00227081 

-120 153,15 0,004077383 

-115 158,15 0,007021542 

-110 163,15 0,011643898 

-105 168,15 0,018660855 

-100 173,15 0,028993673 

-95 178,15 0,043795482 

-90 183,15 0,064475019 

-85 188,15 0,092716107 

-80 193,15 0,13049222 

-75 198,15 0,180075803 

-70 203,15 0,244042357 

-65 208,15 0,32526955 

-60 213,15 0,426931846 

-55 218,15 0,552491282 

-50 223,15 0,705685139 

-45 228,15 0,890511238 

-40 233,15 1,111211643 

-35 238,15 1,372255484 

-30 243,15 1,678321561 

-25 248,15 2,034281332 

-20 253,15 2,445182822 

-15 258,15 2,916235911 

-10 263,15 3,452799414 

-5 268,15 4,060370304 

0 273,15 4,744575428 

5 278,15 5,511166058 

10 283,15 6,366015642 

15 288,15 7,315121218 
 

fortsättning på Tabell A3.2;  
Källa: Coolprop via Excel 

20 293,15 8,364609051 

25 298,15 9,520745233 

30 303,15 10,78995227 

35 308,15 12,17883299 

40 313,15 13,69420385 

45 318,15 15,34314068 

50 323,15 17,13304265 

55 328,15 19,07172233 

60 333,15 21,1675292 

65 338,15 23,42950962 

70 343,15 25,86761937 

75 348,15 28,49305351 

80 353,15 31,31883804 

85 358,15 34,36097695 

90 363,15 37,64102101 

95 368,15 41,19472699 

96,74 369,89 42,51164634 
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Tabell A3.3: Mättnadstemperaturer och mättnadstryck för tetrafluoretan (R134a);  

Källa: Coolprop via Excel 

Mättnadstemperatur  
[°C] 

Mättnadstemperatur 
[K] 

Mättnadstryck  
[bar] 

-103,4 169,75 0,003852148 

-100 173,15 0,00559401 

-95 178,15 0,009389883 

-90 183,15 0,015240659 

-85 188,15 0,023990183 

-80 193,15 0,03671904 

-75 198,15 0,054777166 

-70 203,15 0,079813625 

-65 208,15 0,11380247 

-60 213,15 0,159063857 

-55 218,15 0,218279921 

-50 223,15 0,294505227 

-45 228,15 0,391171896 

-40 233,15 0,51208976 

-35 238,15 0,66144207 

-30 243,15 0,843777428 

-25 248,15 1,063998714 

-20 253,15 1,327349795 

-15 258,15 1,639400843 

-10 263,15 2,006033075 

-5 268,15 2,433423699 

0 273,15 2,928031823 

5 278,15 3,496586079 

10 283,15 4,146074674 

15 288,15 4,883738644 

20 293,15 5,71706909 

25 298,15 6,653809326 

30 303,15 7,701963031 

35 308,15 8,869809836 

40 313,15 10,16593022 

45 318,15 11,59924238 

50 323,15 13,1790549 

55 328,15 14,91514087 

60 333,15 16,81784218 

65 338,15 18,89821762 

70 343,15 21,16825695 

75 348,15 23,6411999 

80 353,15 26,33203328 

85 358,15 29,25832619 

90 363,15 32,44182605 

95 368,15 35,91232001 

100 373,15 39,75393343 

101,06 374,21 40,59111539 
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