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Sammanfattning 
Många av de förare vars lastbil är utrustad med en sovhytt väljer ofta att installera någon typ av 

extrakylare till hytten. Anledning är framförallt självklar för dem som gör resor i länder med ett 

varmare klimat. Extrakylarna drivs av batterierna då motorn är avstängd, temperaturen vid vila 

blir då komfortabel och föraren kan få en god nattsömn. Kylarna köps på eftermarknaden från 

olika tillverkare och distributörer. De finns i huvudsak tre olika typer av extrakylare; kyllagring, 

evaporationskylning och AC-kylning, där de två sistnämnda är vanligast förekommande. 

Införandet av en extrakylare innebär dock en stor belastning av bilens batterier, som pågrund av 

upprepade djupurladdningar slits ut. 

 

Med målet att kunna utföra extra hyttkylning så energieffektivt som möjligt är en tänkbar lösning 

att driva det ordinarie kylsystemet med en liten 24-volts kompressor. Detta innebär frånkoppling 

av den remdrivna kompressorn. Då motorfläkten som även används till kylning av kondensorn 

drivs av motorn, måste en ny metod för kondensorkylning utvecklas. Med det fastställdes 

problemformuleringen som; bortledning av kondenseringsenergin. Under arbetet skulle även 

konceptet ramradiatorn utredas. Ramradiatorn var sedan tidigare framtagen och hade till uppgift 

att leda in en del av kondenseringsenergin i lastbilens rambalk. 

 

Kravet på kylsystemet var att hålla +22ºC i hytten vid omgivningstemperaturen +30ºC, för en 

maximal strömförbrukning av 10 A. Om detta var möjlig prövades i ett rastkylatest som även 

bidrog med beräkningsdata till utvecklingen av kondensorkylningsmetoden. Från testet kunde 

flertal slutsatser dras, bland annat konstaterades det att ramradiatorn inte kunde bortföra 

kondenseringsenergin utan att konstruktionen förstorades radikalt.  

 

Fortsatt arbete innebar konceptframtagning av metoder för bortledning av kondenseringsenergin. 

Flera lösningar genererades, som efter urval och viktning resulterade i kondensorkylning genom 

implementering av en 24-voltsfläkt från tillverkaren SPAL. Den valde fläkten uppfyllde kraven 

för volymflöde, strömförbrukning och yttre påverkande aspekter. En fixtur för fläkten 

konstruerades därefter som möjliggjorde snabb och tillförlitlig montering. 
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Abstract 
Many of the drivers whose truck is equipped with beds often choose to install some type of extra 

cooling system. This is to ensure good comfort when sleeping in countries with hot climate. The 

cooling devices is battery driven hence they can be used when the engine is switched off and by 

that provide the driver with a comfortable temperature. The coolers can be purchased on the 

aftermarket from various manufacturers and distributors. There are three types of additional 

coolers, cold storage, evaporations cooling and air conditioning, where the last two are more 

common. The backhand of the extra coolers is the power consumption which often results in 

worn out batteries. 

 

With the aim to carry out extra cab cooling energy as efficiently as possible there is an idea to 

run the trucks air conditioning system with a small 24-volts compressor, this means 

disconnection of the belt-driven compressor. The motor fan which also is used for cooling the 

condenser was driven by the engine. A new method for condenser cooling was therefore needed. 

This defined the problem as; removal of the condensation heat. As an additional part of the 

project a concept named ramradiatorn was investigated. Ramradiatorn were previously 

developed with the purpose to reject the condensation heat from the cooling media, by leading it 

in to the back frame of the truck. 

 

The requirement of the cooling system was to keep the cab temperature at +22 ºC with an 

ambient temperature of +30 ºC. The power consumption was never to exceed 10 A. The 

possibility was examined during a test in a climate chamber. The test also contributed with data 

for the development of the condenser cooling method. A lot was learned from the test, among 

other things that the ramradiatorn couldn’t remove the condensation heat without an significant 

redesign and resizing. 

 

Further work involved development of heat rejection methods. Several solutions were generated 

and the one chosen to be further developed was condenser cooling by implementation of a 24-

volt fan from the producer SPAL. The selected fan qualified for needed volume flow rate, power 

consumption and other influencing aspects. A fixture for the fan was constructed which allowed 

quick and reliable assembly. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Under många år har AC-kylning varit en självklarhet i större utsträckning av fordonsindustrin, 

detta gäller dock endast då fordonet i fråga är i drift. Lastbilar tillverkas i många variationer och 

ofta med möjligheten för övernattning i hytten. Övernattning i sommartid och framförallt i 

sydligare länder medför en högre temperatur, detta är inte komfortabelt och kan i värsta fall leda 

till sömnbrist på grund av dålig dygnsvila. 

 

På marknaden finns idag ett flertal lösningar för extrakylning av hytten. Distributörer erbjuder 

lösningar där kylaggregat kan monteras på bilen, dessa är sällan anpassade för lastbilens batterier 

varför batterislitage samt även haveri blivit vanligt. 

 

Som lösning på bakomliggande problem har Scania utvecklat ett koncept för extrakylning kallat 

rastkyla, flertal tester har sedan tidigare utförts och ligger till bakgrund för detta.     

1.2 Uppgiftsbeskrivning 

För rastkylakonceptet är det tänkbart att en eldriven kompressor ska kunna driva det befintliga 

AC-systemet och uppnå prestandan som krävs för kylning av hytten. Eftersom motorn är 

avstängd kommer den remdrivna motorfläkten inte kunna kyla kondensorn, därmed ska 

utveckling av kondensorkylning utföras. 

 

Arbetsfokus ligger i att ta fram en lösning för kylning av kondensorn, denna ska samspela med 

det övriga systemet och vara konstruktionsmässigt tillämpbar i Scanias produktserie av lastbilar. 

Hänsynstagande till följande aspekter är nödvändig: 

 

 Värmebortföring.  

 Integrering i nuvarande system. 

 Modularisering, kompatibel med flera av Scanias lastbilar. 

 Strömförbrukning 

1. 3 Avgränsning 

Under arbetets gång utfördes ett flertal beräkningar och analyser. Endast överslagsberäkningar 

valdes att utföras, då utvecklingen är på konceptnivå. Vidare har energiöverföringsprincipen 

strålning försummats för samtliga beräkningar.  

1.4 Hypotes 

Under arbetet fanns en teori att kondensorkylningen skulle kunna utföras för då kylsystemets 

totala strömförbrukning maximalt uppnådde 10 A. Önskvärt var även att kondensorkylningen 

inte förbrukade någon ström under själva kylningsprocessen. Lösningen skulle om möjligt efter 

utveckling kunna realiseras på samtliga av Scanias lastbilshytter, -P, -G och -R. 

1.5 Metod 

Arbetet indelades i faserna; undersökning av Rastkyla, Rastkylaprov och konceptframtagning. 

Fasen Rastkyla behandlade ämnet och vad som gjorts inom området sedan tidigare. Under 

arbetet gjordes även ett test av rastkylakonceptet, varifrån beräkningsdata kunde insamlas. 

Slutligen utfördes en konceptframtagning där en lösning för kondensorkylningen genererades.  
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1.6 Nomenklatur 

 

 – Kylningseffekt  

 – Kondenseringseffekt  

 – Kompressorarbete  

 – Kondenseringsenergi  

 – Förångningsenergi  

 – Massflöde  

 – Volymflöde  

 – Specifik värmekapacitet  

 – Verkningsgrad 

,  – Värmeöverföringskoefficient alt. ledningstal  

,  – Konduktivitet  

 – Densitet  

 – Grashofs tal 

 – Kinematiskviskositet  

 – Volymutvidgningskoefficient 

 – Prandtls nummer 

 – Nusselts nummer 

 – Reynolds tal 
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2. Rastkyla 

Arbetet inleddes med en undersökande fas där information från rapporter inom området 

insamlades. Detta gjordes för att kartlägga tidigare utfört arbete med syftet att skapa en grundlig 

förståelse för projektet. Sedan år 2003 har undersökningar gjorts och flera olika kylsystem har 

testats under den gångna tiden. Under förarbetet inhämtades också information om 

uppbyggnaden av lastbilens klimatanläggning och de komponenter som ingår. När arbetet 

påbörjades fanns en lastbil utrustad med ett rastkylasystem. Provbäraren namngiven Sara (se 

figur 1) skulle under arbetet genomgå ett rastkylaprov i klimatkammaren CD-3 på labbet. Provet 

avsett som ett delmoment skulle bland annat generera viktig data för det kommande efterarbetet. 

Det var därför av stor vikt att bekanta sig med provbäraren och systemets uppbyggnad. 

 

 

Figur 1. Provbäraren Sara. 

2.1 Bakgrund rastkyla 

Varje år görs större och mer omfattande tester under mer extrema förhållanden, testerna som har 

fått namnen Sommarprovet och Vinterprovet är viktiga milstolpar i utvecklingen där 

sommarprovet spelar en stor roll vid benchmarking av de extrakylare existerande på 

eftermarknaden. Under ett sommarprov 2007 testades tre olika kylsystem från tre olika 

tillverkare. Samtliga enheter testades för 45 minuter drift under dag samt åtta timmars drift under 

natt. Omgivningstemperaturerna låg på ungefär +27˚C nattetid och +30˚C dagtid. För proverna 

loggades hyttemperaturer, luftfuktighet, halten CO2 i hytten och systemens elförbrukning. 

Kylenheterna som testades var en evaporationskylaren Ebercool från Eberspächer och två 

kompressordrivna AC-aggregat, Minicool från Dirna och CoolAir CA-800 från Waeco. 

 

Efter testet fastställdes det att evaporationskylaren upplevdes som den kraftfullaste kylaren och 

den som kunde hålla jämnast temperatur under dagtid. Att den däremot genom sin funktion 

konstant ökade hyttens luftfuktighet ansågs vara en stor nackdel som både försämrade komforten 

och i värsta fall kunde leda till spridning av mögel. Verkningsgraden berodde även starkt av 

omgivningsluftens fuktighet, med högre luftfuktighet sjunker kyleffekten. Av AC-aggregaten 

ansågs Waecos kylare bättre än Dirnas, främst på grund av mer tillfredställande luftspridningen 

och högre kyleffekt. För båda av AC-kylarna var strömförbrukningen väldigt hög och 

batterislitage till en följd av djupurladdning kunde riskeras. Efter provet och analysen rangordnas 

kylarna på följande sätt; 

 

 Waeco CoolAir CA-800 

 Dirna Minicool 

 Eberspächer Ebercool 
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Det kunde slutligen fastställas att kylarna höll en komfortabel temperatur nattetid, medan ingen 

presterade tillfredsställande under dagtid. 

 

Ett uppföljande prov för AC-kylarna; Waeco CoolAir CA-800 och Dirna Minicool Compact, 

gjordes i en av Scanias klimatkammare. Provförfarandet skulle efterlikna en sommarnatt i södra 

Europa med +30˚C omgivningstemperatur. Temperaturen i hytten skulle sänkas till +22˚C, då 

+22˚C ansågs som en komfortabel temperatur vid vila, och därefter hållas konstant. Det visades 

att kylarna hade relativt likvärdiga kyleffekter samt att de båda, bekräftat enligt tidigare, drog 

mycket ström. Lastbilens batterier bör därför anpassas efter belastningen för att säkerställa att 

bilen kan startas efter användning av kylaggregaten.    

 

Utredning har även gjorts för kyltekniken kyllagring. Där har främst tillverkaren och 

distributören Webastos produkter analyserats. Kylsystemen som integreras i bilens befintliga 

klimatanläggning har ansetts intressanta då de drar relativt lite ström vid arbete. Tre modeller 

från Webasto undersöktes i ett tidigt skede av rastkylaprojektet, dessa var; Thermo Cooler, 

Accusphere 1 och Accusphere 2. Av tillverkaren utförda tester höll kylarna i ovan nämnda 

ordning den ungefärliga hyttemperaturen +22˚C under ca 5, 6 och 8 timmar. Detta gjordes vid en 

omgivningstemperatur av +30˚C. Det ansågs dock finnas flertal nackdelar med systemen, som 

hög vikt, komplicerad rördragning och stora volymer, vilket medför problem vid konstruktion 

och implementering på bil. Samtliga systemen hade även långa uppladdningstider innan de 

kunde användas.  

2.2 Fortsättning rastkyla 

Med sammantagna resultat från tidigare utförda prover och utredningar ansågs de existerande 

produkterna på marknaden otillräckliga i flera avseenden. AC-kylarna drar för mycket ström och 

medför slitage på batterierna, evaporationskylarna har en allt för opålitlig verkningsgrad och 

medför hög luftfuktighet i hytten. Kyllagringssytemen väger mycket och är väldigt skrymmande 

samtidigt som den långa uppladdningstiden begränsar användandet. 

 

Vid arbetets start var det bestämt att testa kylsystemet drivet med en liten eldriven kompressor, 

med den ordinarie kompressorn frånkopplad. Systemet var uppbyggt men utan att ingående 

analysering eller beräkningar var utförda, därav behövdes ett förarbete göras innan rastkylatestet. 

En 24 volts kompressor var utvald att användas för drift av kylsystemet. Kompressorn var 

kompatibel med de köldmedium, R134a, som användes i bilens befintliga system, det krävdes 

därför inga större anpassningar för integrering.   

2.3 AC-kretsen 

En kylkrets syfte är att hämta värmeenergi från ett utrymme med låg temperatur och avge den 

värmeenergin i ett utrymme med hög temperatur. En liknelse kan göras med hur en hink töms på 

vatten med hjälp av en tvättsvamp, när tvättsvampen sänks ner i hinken sugs vatten upp, utanför 

hinken kan sedan svampen kramas ur och då lämna ifrån sig vattnet. Att värme upptas från ett 

utrymme istället för att kyla tillförs beror helt enkelt på energiprincipen som säger att 

värmeenergi alltid vandrar från ett varmare medium till ett kallare. 

 

Ett kylsystem av typen AC-krets arbetar med en kompressordriven förångningsprocess och 

består förenklat av en kompressor, en kondensor, en expansionsventil och en förångare. Systemet 

är slutet och innehåller ett arbetsmedium även kallat köldmedium. Köldmediet genomgår 

tillståndsförändringar i förångaren och kondensorn. Processförloppet beskrivs i figur 2. 
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Figur 2. AC-kretsens process. 

 

Figur 2 illustrerar köldmediets cirkulation och tryckförändring i kylkretsen. Först upptas 

värmeenergi av förångaren, detta sker då köldmediet inledningsvis befinner sig i vätskefas. 

Värmeväxling sker mellan den genomströmmande luften och förångaren, luften sänks i 

temperatur och köldmediet övergår till gas. Eftersom trycket i förångaren hålls konstant inträffar 

en fasomvandling av arbetsmediet, istället för en temperaturförändring så ökar köldmediets 

energiinnehåll dvs. entalpin. I gasform fortsätter köldmediet till kompressorn. Kompressorns 

uppgift är att höja köldmediets tryck till det mättnadstryck som råder vid 

kondenseringstemperaturen, ju högre kondenseringstemperaturen är desto större tryck måste 

kompressorn bygga upp. I kondensorn avges den värmeenergi upptagen i förångaren och detta 

genom värmeväxling mot omgivningsluften till exempel utanför lastbilshytten. Trycket hålls 

konstant under fasomvandlingen till vätska och precis som vid förångningen inträffar då en 

entalpiförändring, men istället sjunker nu köldmediets entalpi. Expansionsventilen sitter mellan 

kondensorn och förångaren där den har till uppgift att sänka trycket på köldmediet tills 

förångningstemperaturen uppnås och då släppa in köldmediet i förångaren.   

 

För drift av systemet krävs att ett tekniskt arbete tillförs kompressorn, oftast krävs även detta för 

förångaren och kondensorn, men då i form av kylfläktar. Det är dock kompressorn som står för 

merparten av systemets energiförbrukning. 

2.4 Lastbilens HVAC 

Lastbilens HVAC är med luftkanaler, spjäll och diverse elektriska och mekaniska komponenter 

ett avancerat system, därav har endast de delar och detaljer som berör arbetet undersökts. 

Kunskap om AC-kretsen ansågs viktigast men det krävdes även förståelse för delar av 

ventilationen så som luftintag och utblås. 

 

För kylning användes en konventionell teknik där en kompressor cirkulerar och höjer trycket på 

ett köldmedium. Köldmediet som förångas och kondenseras i olika delar av systemet genomgår, 

under drift, två tillståndsövergångar i vilka mediet tar åt sig eller ger ifrån sig värme mot 

omgivningen. I lastbilens kylsystem ingår ytterligare komponenter än de som beskriver 

kylprocessen i avsnittet 2.2, för att kretsen ska vara väl balanserad och effektiv måste ett avvägt 

samspel råda mellan dessa. I bilaga A beskrivs systemets mest betydelsefulla delar och deras 

funktion.  
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2.5 Ramradiatorn 

I syfte att förebygga behovet av fläktkylning för kondensorn hade innan arbetets början 

ramradiatorn framtagits. Målet var att kunna bortleda köldmediets värmeenergi utan att tillföra 

ett tekniskt arbete, som i sådant fall skulle innebära högre strömförbrukning. Lösningen att 

genom ledning av värme överföra värmen till lastbilens rambalk hade resulterat i en 

värmeväxlare. Ramradiatorn bestod av tre block i aluminium, i det inre var en kanal urskuren 

med vattenskärning. De två yttre blocken omslöt den utskurna kanalen och tätade med 

mellanliggande packning (se figur 3). 

 

 

Figur 3. Principiell beskrivning av ramradiatorns kanal.   

 

Ramradiatorn var monterad på lastbilens rambalk med god anläggningsyta. Väl på plats leds 

köldmediet in i kanalen, värme leds från köldmediet till Ramradiatorn och vidare in i 

lastbilsramen. Därefter sker en värmespridning i ramen som slutligen övergår till luften. 

Anläggningsytan mellan rambalk och värmeväxlaren var 0,06175 . Endast enklare 

överslagsberäkningar om hur temperaturstigningen i ramen påverkades av den tillförda 

värmeenergin hade tidigare gjorts, det fanns därför ett behov av att utreda ramradiatorns 

effektivitet. Som en del i arbetet åtogs således uppgiften att utreda ramradiatorn och om möjligt 

utföra förbättringar för att öka värmeöverföringen. Detta skulle göras dels genom praktiska tester 

under provning och genom beräkningar 

2.6 Provbäraren Sara 

Inför rastkylaprovet var en lastbil färdigställd med ett kylsystem. Lastbilen Sara var utrustad med 

en modifierad G-hytt och har sedan tidigare använts vid utveckling och tester av klimatsystem. 

Som systemet var utformat skulle köldmediet drivas genom bilens förångare och kondensor och 

för att göra detta möjligt hade en extra 24-volts kompressor införts i systemet. Med en fixtur var 

kompressorn monterad på vänster rambalk. Den valda placeringen är väldigt utsatt när det avser 

väta, smutts och stötar, men då den endast skulle användas för provet medförde platsen att 

kompressorn blev lättillgänglig. Kompressorn var inkopplad parallellt med kylsystemets 

ordinarie kompressor. När den ordinarie kompressorn är ur drift avstannar köldmedieflödet över 

den. 

  

Eftersom systemet skulle användas med avstängd motor kunde motorfläkten inte kyla 

kondensorn. Med avsaknad kondensorkylning, bortsett från luftens egenkonvektion, och behovet 

att spara på ström vid eventuellt användande av en extrafläkt hade ramradiatorn införts. 

Ramradiatorn var monterad på rambalken med genomgående bult. För att värmeledningen in i 

ramen skulle bli så god som möjligt var ramens färg bortslipad och värmeledande pasta 

påstruken över kontaktytan. På ramradiatorn fanns även en avstängningsventil som kunde styra 

om köldmediets flöde så att det antingen passerande genom ramradiatorn eller passerade förbi, 

på så sätt kunde inverkan av extrakylningen avgöras tydligare. 
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Sammanhängningen av kylsystemets komponenter förklaras i figur 4. Från hyttens förångare var 

kopparrör dragna ut på ramen. Rören anslöt till kompressorn och kretsen fortsatte till 

ramradiatorn där flödet kunde styras att antingen passera genom eller förbi ramradiatorn. Vidare 

ledde kopparrör till anslutning mot systemets vanliga kondensor. 

 

 

Figur 4. Kompressorn och Ramradiatorns placering på Sara. 
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3. Benchmarking 

På marknaden finns idag aktörer som erbjuder färdiga kylare avsedda att användas då motorn är 

avstängd. De flesta är tillgängliga så att en lastbilsägare själv kan köpa och montera systemet på 

bilen. Information för olika kylsystem inhämtades både från tillverkarnas webbsidor och från 

rapporter efter tidigare utförda tester. En enklare studie om vilken kylteknik som används av 

dagens konkurrenter gjordes. 

 

På marknaden finns det tre typer av kylare som erbjuds av olika distributörer, dessa är 

kyllagring, evaporationskylning och konventionell AC-kylning.  

 

3.1 Kyllagring 

Kylningstekniken även kallad termisk-energilagring är en metod som drar lite energi då den 

används genom att bygga upp ett ”lager av kyla” när bilen körs. Batterierna belastas därför 

skonsamt.   

 

Systemet består av en lagringsenhet som är inkopplad till lastbilens klimatanläggning. 

Lagringsenheten innehållet en nedkyld saltlösning med en lägre temperatur än omgivningsluften. 

När systemet aktiveras flödas lastbilshyttens luft genom systemet och värmeväxlas mot 

lagringsmediet. Det sänker temperaturen på luften som sedan leds tillbaka in i hytten. För att 

systemet ska kunna användas måste det dock laddas upp. Lagringen är därför sammankopplad 

med bilens vanliga förångare via ledningar som bär en blandning av vatten och glykol. Under 

uppladdningsfasen sker alltså en värmeväxling mellan kyllagret och AC-kretsens förångare. 

 

Uppladdningen kräver att bilens ordinarie AC används och eftersom all den termiska potentialen 

behövd för att kyla hytten ska genereras under drift av ACn kommer energiförbrukningen 

innebära ett tyngre belastat AC-system. Hur lång tid kyllagringssystemet sedan kan hålla hytten 

kyld beror helt av tiden för uppladdning och innebär att föraren i förtid måste aktivera 

laddningen för att kunna nyttja systemet. Teknikens fördel är klart den låga energiförbrukningen 

under användning, dock är det missvisande att kalla systemen energisnåla eftersom metoden att 

kyla ett medium för att sedan kyla ett annat (luften) innebär förluster vid varje systemdels 

verkningsgrad. En stor distributör av kyllagringsenheter är tillverkaren Webasto, vars produkter 

beskrivs i bilaga B.     

 

Konkurrenter som använder sig av kyltekniken är MAN och Mercedes (se figur 5). Där 

skillnaden mellan dessa är hur kyllagret kyls och vart det är placerat. MAN har placerat 

kylbanken i nedre delen av hyttens bakkant, det medför att kylluften måste ledas via kanaler till 

ett högre beläget inlopp. Uppladdning av kyllagret sker genom värmeväxling mellan vatten och 

AC-systemets köldmedium. Mercedesens kylbank är monterad högst upp i hyttens bakkant vilket 

leder till en bättre spridning av kylan, men till följden av en högre tyngdpunkt som försämrar 

stabilitet, bromssträcka, tippning av hytten och även försvårar monteringen. Kyla lagras genom 

att köldmediet styrs växelvis till förångaren och till kylbanken via en extra krets.    
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Figur 5. Bilar utrustade med kyllagring. 

 

3.2 Evaporationskylning 

Evaporationskylare även kallade förångningskylare kyler hytten genom att energi tas från luften 

under en förångningsprocess. Systemet är tvådelat och består av själva kylaren, som monteras 

direkt på hytten, samt en vattentank. Kylaren innehåller följande komponenter; fläkt, vattenpump 

och ett filter. Under kylning pumpas vatten från tanken och upp till kylenheten, vattnet sugs 

sedan upp av filtret. Genom filtret strömmas luft vilket leder till en förångning av vattnet och en 

temperatursänkning av luften. Allteftersom temperaturen sjunker i hytten kommer även 

luftfuktigheten att stiga. Eftersom kylning endast åstadkoms via öppen förångning, begränsas 

funktionen till luftens möjlighet att uppta fukt. I länder där luftfuktigheten ligger på en högre 

nivå kan därför förångarens verkningsgrad bli kraftigt reducerad. En ökad luftfuktighet medför 

även gynnsammare förutsättningar för mögelbildning och en ökad bakteriekultur. 

 

För att minska risken att mögel bildas och sprids rekommenderas regelbunden rengöring av 

filtret och att desinfektionsmedel tillsätts. Desinfektionsmedlen är sällan luktfria och kan därför 

vara oönskat av användaren. Vidare behövs vattentanken fyllas relativt ofta beroende av 

belastning på systemet. Om omgivningstemperaturen är hög kan vattenåtgången uppstiga till fem 

liter i timmen.  

 

Evaporationskylarna på marknaden har många gemensamma likheter. Alla kylenheter monteras i 

takluckan och vattenbehållarna på hyttens baksida. Till systemen medföljer oftast även en 

fjärkontroll som styr fläkthastighet, vattenmängd och timmerfunktion. Gemensamt är även att 

tillverkarna inte specificerar kyleffekten, då den är starkt beroende av luften relativ fuktighet. I 

Bilaga B finns mer uppgifter om evaporationskylare på dagens marknad. 

 

3.3 AC-kylare 

På marknaden finns även kompletta AC-aggregat. Enheterna är kompakta och precis som 

förångningskylarna monteras de på hytten. Tillskillnad mot förångningskylarna producerar AC-

aggregaten kyla mer tillförlitligt då de inte påverkas av luftfuktighet på samma sätt. Till AC-

kylarnas nackdel tillkommer dock den höga strömförbrukningen som är en stor belastning för 

bilbatteriet. 
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Eftersom kylarna är helt vanliga AC-kretsar innehåller de komponenterna kompressor, 

kondensor, expansionsventil och förångare. Som i lastbilens vanliga kylsystem så används 

köldmediet R134a i kylkretsen. Klimatanläggningen både sänker temperaturen samt avfuktar då 

hyttens luft kontinuerligt cirkuleras genom systemet, för att CO2 inte ska bli för högt bör ny luft 

ventileras in genom lastbilens ventilation. Systemen drivs på lastbilens batteri och är utrustade 

med övervakare för att batteriet inte ska djupurladdas. Dock är batterierna inte dimensionerade 

för driften vilket leder till försämrad prestanda och förkortad livslängd. Detta är det klart största 

problemet med kylarna som förövrigt presterar bra. 

 

På marknaden finns flera distributörer av AC-kylare. Produkterna kan fås med en stor variation 

på kylningseffekt. De flesta enheter monteras i öppningen för tackluckan, viktigt är att tätheten 

mellan enheten och öppningens kant är god. Några av kylarna består av kondensorn, förångaren 

och drivenheten i separata moduler (se figur 6), dessa kan sedan monteras efter vart det finns 

plats och vart utblås önskas. Precis som för vissa förångningskylarna medföljer även en 

fjärkontroll till de flesta enheter som underlättar användandet. I Bilaga B återfinns information 

om AC-kylare på marknaden. 

 

Figur 6. Ett modulbaserat AC-system. 
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4. Tekniskt förarbete 

Tidigt i projektet bestämdes det att ett test av rastkylakonceptet skulle utföras. Sedan tidigare 

fanns en provbil extrautrustad med en eldriven kompressor till uppgift att driva kylkretsen. 

Eftersom motorn skulle vara avstängd under testet kunde motorfläkten inte kyla kondensorn, 

därför hade ramradiatorn kopplats in efter kompressorn. Då rastkylatestet var viktigt och skulle 

bidra med information om systemet och data för fortsatta beräkningar behövdes förberedelser om 

systemets göras. Målet var att ta reda på hur systemet skulle arbeta och vad det skulle prestera, 

allt för att fastställa de driftfall som skulle köras under testet och vilka värden som skulle 

inhämtas. Under förarbetet baserades samtliga resonemang och beräkningar på de förhållanden 

som skulle råda under testet; +22ºC temperatur i hytten under 8 timmar vid 

omgivningstemperaturen +30ºC. 

4.1 Kylningseffekt 

Kylningseffekten är vad som motsvarar värmeeffekten bortförd av förångaren. Vetskapen om 

förångarens kylning är en bra utgångspunkt för att kartlägga och beräkna prestanda på resterande 

delar i systemet. Två förfaranden av kylning var att förvänta; dels kyleffekten krävd för att kyla 

hytten från omgivningstemperatur till önskat gradantal och dels effekten som krävs för att hålla 

den önskade temperaturen konstant dvs. drift under Steady-state. Av dessa två förfaranden var 

det driftfallet för kylningseffekten under konstant hållen temperatur som togs fram, då detta 

huvudsakligen var rastkylatestets mål och syfte. Vidare betraktades endast värmeöverföringen 

som sker via ledning, ingen strålningsöverföring medtogs i beräkningarna. Under en solig dag 

skulle strålningen stå för merparten av värmeöverföringen, det är då viktigt att använda 

strålningsskyddet som fästs på insidan av framrutan. Rastkylatestet utfördes i simulerat nattläge, 

varför värmestrålningen från solen är försummad.  

 

Att konstant behålla ett värde på lufttemperaturen innebär att lika mycket energi som överförs 

från omgivningen och in till hytten måste föras bort. Energiöverföringens drivande kraft är för 

detta fall differens mellan omgivningstemperaturen och temperaturen i hytten, vidare är det 

avgränsande materialets yta och dess förmåga att leda värme avgörande för hur mycket av 

energin som överförs. Värmeöverföring sker då hyttens utsida värms upp av omgivningsluften 

genom naturlig konvektion och genom strålning. Värmeenergin börjar ledas genom väggar och 

fönster tills den slutligen når ytornas insidor. Med en uppvärmd insida av hyttväggarna värms 

stillastående luft genom naturlig konvektion vilket ökar temperaturen i hytten. Om temperaturen 

vid väggarnas insida hålls konstant kommer således även övrig luftvolym hålla samma 

temperatur, därav söktes energiöverföringen som motsvaras av hyttväggarnas genomsläpp.  

 

Det fanns dokumentation som visade på ett värmeöverförande bidrag från ventilationen 

sammantaget med ledningen genom väggar, rutor, golv och tak beräknades slutligen den krävda 

värmeeffekten till 433 W, för uträkningar och vidare resonemang se bilaga C. 

4.2 Kompressorarbetet 

Förberedelserna innan rastkylatestet krävde en större förståelse och föraning om hur kylsystemet 

kunde väntas arbeta. För att vissa ansatser skulle kunna göras behövde kylsystemets 

grundprinciper klargöras. Utgångspunkten var följande; förångningstemperaturen är alltid lägre 

än temperaturen på det medium som ska kylas, efter kompressorn har köldmediet som regel en 

hög överhettning och ju lägre differens mellan kondensrings- och förångningstemperaturen är 

desto mindre blir kompressorarbetet.  
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Enligt principen för hur en kylkrets arbetar gäller att kondenseringseffekten är summan av 

förångningseffekten och den termiska påverkan på köldmediet från kompressorarbetet enligt 

nedan. 

      

 

 

Vidare hämtas kompressorarbetet ur förhållandet mellan förångningseffekten och kylkretsens 

verkningsgrad enligt 

 

 
 

där kylkretsens verkningsgrad erhölls från programvaran RS+3 vilket är ett beräkningsverktyg 

för Danfoss kompressorer. Verkningsgraden fastställdes till 2,99 och genererade i sin tur 

värmeeffekten från kompressorarbetet 145 W. Se bilaga C för uträkningar. 

 

4.3 Kondenseringseffekt 

Med effekten från kompressorn och förångaren fastställdes krävd kondenseringseffekt till 578 

W. Kondenseringseffekten måste bortföras för att kondenseringstemperaturen +35 ºC ska kunna 

hållas vid en lägre kondenseringseffekt kommer kondenseringstemperaturen att stiga och 

kyleffekten sjunka, vilket även resulterar i ett större kompressorarbete och följaktligen ökad 

strömförbrukning. 

 4.4 Ramradiatorn 

Med osäkerheten för ramradiatorns bidrag till kondenseringsarbetet behövde en föranalys göras i 

utredande syfte, för en otillräcklig energiöverföring skulle en alternativ metod krävas. Att leda in 

värmeenergi i ramen som sprids och efterhand leds ut till omgivningen är ytterst beroende av 

gynnsamma ledningstal och stora anläggningsytor, med en ökande energiöverföring kommer 

även temperaturen i rambalken att stiga. Temperaturen i ramen och ramradiatorn är analog med 

kondenseringstemperaturen, stiger temperaturen i ramradiatorn stiger även 

kondenseringstemperaturen. 

 

En gas kondenserar mot en yta då ytans temperatur är lägre än gasens mättnadstemperatur. 

Värmeenergins drivande kraft är temperaturdifferensen mellan gastryckets mättnadstemperatur 

och ytans temperatur. Kondensationen i ramradiatorn bör ske för lägsta temperaturdifferens 

möjlig, för fallet då krävd värmeenergi inte bortförs stiger yttemperaturen och med det även 

kondenseringstemperaturen samt kondenseringstrycket. 

 

Beräkningar visade att värmeenergin för åtta timmars kondensering, , inte kunde 

lagras termiskt i ramradiatorn och rambalkens anliggande massa. Värmeöverföringen från 

ramradiatorn leds dock vidare i ramens längdriktning och med det kommer en konvektiv 

värmeöverföring ske till luften. Den konvektiva värmeöverföringen illustreras i figur 7. 
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Figur 7. Konvektiv värmeöverföring från RR till luften. 

 

Då kondenseringstemperaturen beror av rådande temperatur i ramradiatorn är det av största vikt 

att kondenseringsenergin bortförs vid lägsta temperatur möjlig. Beräkningarna för konvektiv 

värmebortföring påvisade dock otillräcklig värmeöverföring för samtliga möjliga 

kondenseringstemperaturer (se figur 8). 

 

 

Figur 8. Borförd värmeeffekt i ramradiatorn. 

 

Bortförd effekt uppgick som högst till 28 W och det vid kondenseringstemperaturen +60 ºC, 

vilket är maximal kondenseringstemperatur för kompressorn. För beräkningar se bilaga D. 

4.5 Fläkten 

Då tveksamheter fanns kring ramradiatorns effektivitet och föranalysen visade på otillräcklig 

energiöverföring inhämtades en kylfläkt. Monterad framför kondensorn skulle denna användas 

om ramradiatorn inte presterade tillräckligt. Fläkten var en 24-voltsfläkt av fabrikatet SPAL och 

användes innan som kondensorfläkt till en av Dirnas äldre AC-kylare. Valet gjordes med det 

enkla resonemanget; eftersom fläkten kunde utföra kondensorkylningen för en takmonterad AC-

kylare borde den även kunna utföra samma arbete för lastbilens befintliga kondensor. Genom 

reglering av spänningen kunde fläktens varvtal och effektförbrukning varieras, detta var 

nödvändigt eftersom kylbehovet var okänt och att strömförbrukningen skulle hållas så låg som 

möjligt.  
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Det fanns förhoppningar att en tilltänkt placering av fläkten kunde medföra optimal 

kondensorkylning. Möjliga placeringar var vid kondensorns inlopp, då köldmediet håller en 

högre halt gas eller vid kondensorns utlopp då vätskehalten är högre. För att kunna testa olika 

placeringar under rastkylatestet byggdes en fixtur för fläkten (se figur 9). Med konstruktionen 

kunde förflyttning göras i sidled och höjdled över kondensorn frontyta.  

 

 

Figur 9. Fläkten monterad framför kondensorn. 
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5. Rastkylatestet 

Testets syfte var att köra och prova det framtagna rastkylakonceptet, där en elektrisk kompressor 

driver det befintliga AC-systemet och på så sätt producerar kyla i hytten. Systemet hade även 

utrustats med ramradiatorn, inkopplad i en parallell slinga mellan kondensorn och kompressorn 

kunde denna till- och frånkopplas enkelt. Testet utfördes i klimatkammaren CD-3 med 

omgivningstemperaturen +30˚C, vilket motsvarar provförfaranden för det tidigare prövade 

rastkylaenheterna. Acceptanskriterierna för testet var att hålla en invändig temperatur på +22˚C 

vid steady-state utan att överskrida 10A för systemets totala strömförbrukning. Under testet 

övervakades kompressorns och övriga komponenters beteende konstant, detta användes sedan 

för de slutsatser och resultat som fastställdes. 

 

Innan testet hade Provbäraren Sara utrustats med temperaturmätare, fuktgivare och 

trycksensorer, dessa gav konstant information och värden till övervakningsprogrammet. För 

använda mätpunkter se bilaga F.  

 

Under testet användes programvara för systemövervakningen och kompressorstyrning. Med 

övervakningsprogrammet Easy view 5 kunde varje använd mätpunkts indata plottas mot tiden, 

vilket gav kontinuerliga kurvor som medförde en god överblick av driften och eventuella 

förändringar (se figur 10). Även strömförbrukningen för kompressorn, kondensorfläkten och 

förångarfläkten kunde loggas. Med programmet Danfoss Tool 4 Cool styrdes kompressorn och 

möjliggjorde reglering av varvtal, på/avslag och cykling för denna. 

 

Systemet kördes efter olika driftfall som framtagits från förberedelserna och det tekniska 

förarbetet. Driftfallen baserades på två olika körförfaranden; nedkylning av hytten så kallad 

Cool-down och konstant hållning av hyttemperatur +22˚C så kallad Steady-state. Tabell 1 visar 

de olika driftfallen. Tilläggas bör att för vissa körfall var inte nedkylning eller konstant hållning 

av +22˚C möjlig, för dessa finns en notering. Utöver variationen av kondensorfläktens spänning 

prövades även olika placeringar av denna för att se eventuella förändringar i driften.  

 

Tabell 1. Driftfallen framtagna för rastkylatestet. 

5.1 Genomförande 

Testet utfördes under totalt tre heldagar vilket medgav körning för samtliga driftfall under längre 

tidsperioder. Efter körning av varje driftfall prövades olika inställningar av systemet för att nå en 

så låg strömförbrukningen som möjligt, det var även då kondensorfläktens placering kunde 

varieras.  

 

Cool-Down 

Driftfall Kompressor Kondensorfläkt Ramradiator Förångarfläkt Möjligt 

Cool down 1 4000 10 – 15 Volt Inkopplad Varierad Ja 

Cool down 2 4000 10 – 15 Volt Frånkopplad Varierad Ja 

Cool down 3 4000 Avstängd Inkopplad Varierad Nej 

Steady-state 1 2500 10 – 15 Volt Inkopplad Varierad Ja 

Steady-state 2 2500 10 – 15 Volt Frånkopplad Varierad Ja 

Steady-state 3 2500 Avstängd Frånkopplad Varierad Nej 

Steady-state 4 2500 - 4000 10 – 15 Volt Inkopplad Varierad Ja 

Steady-state 5 4000 (cykling) 10 – 15 Volt Inkopplad Varierad Ja 
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Nedkylningsfasen varierades med ramradiatorn inkopplad och frånkopplad, det visade sig 

emellertid att nedkylning inte kunde fullföljas utan stöd från kondensorfläkten. Inledningsvis 

kördes en Cool-down med endast ramradiatorn, men efter ca 40 minuters drift upptäcktes det att 

kondensortemperaturer och högtryck var allt för kraftigt stigande för att kunna nå steady-state, 

dock hade hyttemperaturen då sjunkit till +24˚C när detta uppnåddes. Värt att påpeka var att vid 

rådande körning var omgivningstemperaturen endast +28˚C till +29˚C på grund av en otät port i 

klimatkammaren. Trots att nedkylning inte lyckades med endast ramradiatorn, påvisade 

driftfallet ett tydligt bidrag i med denna inkopplad. 

 

Hytten kyldes därefter ned på två sätt, först med hjälp av ramradiator och kondensorfläkt därefter 

endast med kondensorfläkt. För båda av fallen sattes kompressorns varvtal till max, vilket var 

4000 rpm. Nedkylning testades även för lägre varvtal, men det tog allt för lång tid för att vara 

effektivt. 

 

Vid första nedkylningen uppgick aldrig omgivningstemperaturen till +30˚C av ovan förklarad 

skäl. Detta medförde således aningen bättre resultat än för övrig drift. Körningen utfördes med 

ramradiatorn inkopplad, kondensorfläkten kunde därför köras med endast 10 Volt, vilket för 

varvtalet motsvarade ca 1 A förbrukning. Figur 10 visar temperaturtrenden under nedkylningen.  

 

 

Figur 10. Loggning från drift med ramradiator och fläkt. 

 

Den övre kurvan i figur 10 visar hur omgivningstemperaturen långsamt närmar sig +30˚C från de 

inledningsvis +28˚C. De nedre kurvorna motsvarar temperaturen i nedre bädden samt vid 

rattcentrum. Efter ca 1,5 timmar hade +22˚C nåtts, detta med en total strömförbrukning av 22 Ah. 

Under andra körningen var Ramradiatorn frånkopplad, istället höjdes effekten på 

kondensorfläkten som då drevs med 15 Volt. Steady-state nåddes efter 1,8 timmars drift och 

under den tiden hade systemet en total strömförbrukning på 29 Ah, den förhöjda förbrukningen 

beror dels på längre tidsintervall samt ökad förbrukning av kondensorfläkten (se figur 11). 
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Figur 11. Loggning från drift utan ramradiatorn. 

 

Figur 11 visar förloppet där de undre kurvorna är temperaturmätningar från den nedre bädden 

och från rattcentrum. Omgivningstemperaturen motsvaras av den översta kurvan, som aldrig 

underskred +30˚C under denna körning. 

 

Steady-state 

Driftfallen med konstant hållen hyttemperatur var de som ansågs mest intressant för hela 

rastkylatestet, det var från dessa som beräkningsdata kunde inhämtades. Målet var att hålla 

+22˚C med ±0,5˚C noggrannhet och detta till maximalt en strömförbrukning av 10 A. 

Strömförbrukningen kunde främst påverkas genom att sänka kompressorns varvtal, som under 

merparten av steady-state, med kondensorfläkten påslagen, höll 2500 rpm. Med ramradiatorn 

inkopplad upplevdes det nödvändigt att höja kompressorvarvtalet, förmodligen på grund av en 

tryckförlust, varför varvtalet vanligtvis höll 2700 rpm. Det utfördes även drifter för då 

kompressorn cyklades av och på under högvarvskörning. Detta gjordes främst för att förebygga 

ett uppkommet problem, beskrivet längre ned i texten. Cyklingen utfördes genom att 

kompressorn kördes tills att hyttemperaturen nådde +21,5˚C, därefter stängdes den av tills att 

temperaturen stigit och nått +22,5˚C. Detta innebar korta tidsintervaller på ca 1 – 2 minuter och 

kompressorn avstängd i ca 40 % av den totala drifttiden. Strömförbrukningen blev totalt under 

hela driften ca 6 Ah högre än då kompressorn kördes kontinuerligt på lågvarv.  

 

Vid körning av kompressorn på varvtal lägre än 4000 rpm uppstod ett problem vilket 

synliggjordes som fluktuerande förångningstemperaturer (se figur 12) som i sin tur medförde 

varierande lufttemperaturer i de främre luftutblåsen.  
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Figur 12. Varierande temperaturer över förångaren. 

 

I figur 12 kan varje kurva avläsas som temperaturen i en viss position av förångaren. Vid normal 

drift ska samtliga temperaturer hålla en konstant differens på ca 2 – 3˚C, se bilaga G för 

mätpunkternas placering. Det framkom att problemet berodde på ett lågt massflöde köldmedium 

producerat av kompressorn. Undersökningar hur det låga massflödet påverkade systemet ledde 

fram till två möjliga teorier. 

 

TXV’n som styr flödet in i förångaren är anpassad för vanlig drift då massflödet är betydligt 

högre. Som beskrivet i bilaga A, stryper TXV’n flödet då köldmedietemperaturen efter 

förångaren är för låg och omvänt ökar flödet då temperaturen blir för hög. Vid störningar kan 

ventilen hamna i ett läge då den kontinuerligt får kompensera en obalans, förfarandet kallas för 

”Hunting”. Ventilen stryper häftigt då den plötsligt registrerar en låg temperatur, dimensionerad 

för ett högre flöde stiger temperaturen på köldmediet direkt, varpå TXV’n korrigerar igen men 

denna gång genom att öka flödet och på så sätt uppstår en obalans.  

 

En annan teori var att det låga flödet ledde till en vätskeansamling i förångaren som till slut 

bildade en propp i förångaren. När vätskeproppen börjar bildas, kan avläsas för då kurvorna i 

figur 12 börjar divergera, stiger temperaturen vid förångarens utlopp. Vätskeproppen sprider sig 

bakåt i förångaren och efterhand hindras flödet helt. Framför vätskeproppen börjar köldmediet 

som står stilla att stiga i temperatur. Temperaturen stiger även i väggarna på den delen av 

förångaren som köldmediet inte når. När temperaturen blivit tillräckligt hög förångas 
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vätskeproppen väldigt fort och temperaturen efter förångaren sjunker, kurvorna konvergerar. 

Flödet ökar igen, men en ny vätskepropp börjar återigen bildas.  

 

Variation av förångningstemperaturerna föranledde temperaturvariationer i de främre 

luftutblåsen på +14˚C – +19˚C och är troligtvis märkbart av föraren då denna befinner sig i 

främre delen av hytten. Vid bakre delen av hytten och vid bäddarna kunde ingen märkbar 

temperaturvariation påvisas, varför frågan om problemets magnitud kan ifrågasättas eftersom 

systemet i övrigt inte verkade beröras.  

 

Observationer gjordes med en värmekamera (se figur 13) för att tydligare kunna uppfatta 

värmespridning i området kring ramradiatorn. Det fanns dock problem med kalibreringen av 

värmekameran och störningar uppkom lätt från omgivande detaljer, varför avlästa temperaturer 

inte användes till de efterföljande beräkningarna. Avläsningarna som gjordes varierade beroende 

på driftfall, men gemensamt för samtliga var att värmespridningen i rambalkens längdriktning 

var väldigt låg.  

 

   

Figur 13. Värmespridning i rambalken, sett från baksidan av ramen.   

   

Driftfallen vid steady-state; 1, 2 och 5 var de som ansågs uppnått provkraven, i tabell 2 kan 

strömförbrukning vid drift avläsas. För steady-state 1 och 2 kördes kompressorn konstant på 

2500 rpm, högre varvtal innebar att gränsen för strömförbrukningen överskreds. Vid det låga 

varvvatlet uppkom det ovan beskrivna problemet där temperaturen varierade i panelutblåsen. 

 

Steady-state 5 kördes genom cykling av kompressorn med varvtalet 4000 rpm, för fallet 

överskreds strömförbrukningsgränsen med 0,8 A, men detta kan troligtvis förbättras genom 

optimering av tidsintervallet för på och avslag. Med kompressorn på högvarv gick det att kringgå 

problemet som föranleddes av det låga massflödet. På grund av cyklingen och det korta 

tidsintervallet innebar dock på och avslag av kompressorn att ett nästintill identiskt fenomen med 

temperatursvängningar uppstod, eventuellt går även detta att påverka om cyklingsintervallet 

optimeras. 
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Driftfall Steady-state1 Steady-state 2 Steady-state 5 

  Ramradiator På Av På 

  Kompressor, Spänning 23,5 V 23,5 V 23,7 V 

  Kompressor, Ström 7,9 A 7,5 A 8,7 A 

  Kondensorfläkt, Spänning 10 V 15 V 10 V 

  Kondensorfläkt, Ström 1,1 A 1,8 A 1,1 A 

  Förångarfläkt, Spänning 11,2 V 11,2 V 11,2 V 

  Förångarfläkt, Ström 1 A 1 A 1 A 

  Total strömförbrukning 10 A 10,3 A 10,8 A 

Tabell 2. Strömförbrukning för de godkända driftfallen. 

 

5.2 Inhämtad beräkningsdata 

Under testet insamlades kontinuerligt datavärden som senare skulle användas vid beräkningar. 

Värden av intresse listas i tabell 3. Samtliga datavärden finns samlade i bilaga F. 

 

Värden Förklaring 

Högtryck   Kondenseringstrycket 

Lågtryck   Förångningstrycket 

Temperatur Kondensor in   Köldmediets temperatur in i kondensorn 

Temperatur Kondensor ut   Köldmediets temperatur ut från kondensorn 

Temperatur Förångare in   Köldmediets temperatur vid TXV’n 

Temperatur Förångare ut   Köldmediets temperatur ut från förångaren 

Temperatur Ramradiator in   Köldmediets temperatur in i Ramradiatorn 

Temperatur Ramradiator ut   Köldmediets temperatur ut från Ramradiatorn 

Tabell 3. Förklaring av insamlad mätdata.  

 

Temperaturmätningar gjordes även i rambalken, dessa benämndes; temperatur ram fram, 

temperatur ram bak och temperatur ram mitt.  Placeringen gjordes enligt figur 14. 

 

 

Figur 14. Mätpunkternas placering på baksidan av rambalken. 

 

5.3 Effekter 

Innan rastkylatestet utfördes gjordes uppskattningsberäkningar för de effekter som kunde väntas 

under drift. De framräknade effekterna låg till grund för de driftfall som sedan utfördes. Med 
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inhämtad beräkningsdata från testet kunde istället mer korrekta effekter beräknas. Effekterna 

avsåg den värmeenergi per tid som ramradiatorn, kondensorn och förångaren kunde bortföra 

respektive tillföra köldmediet. Med temperaturförändringar och tryck kända erhölls även 

entalpiförändringen för köldmediet vid olika delar av systemet, för att vidare omräkna detta till 

effekt behövdes massflödet. Beräkningsprogrammet RS+ från Danfoss genererade massflödet 

genom inmatning av driftdata. 

 

Intressant att veta var vad temperatursänkningen utförd i ramradiatorn innebar i värmeeffekt och 

jämföra detta med bortförd värmeeffekt för hela kondenseringsfasen, det vill säga en slags 

verkningsgrad för ramradiatorn. Värmeeffekten bortförd i Ramradiatorn beräknades enligt:

  

     

 

Köldmediets specifika värmekapacitet tillsammans med temperaturdifferens och rådande 

massflöde gav värmeeffekter för samtliga fall. Från resultaten togs ett medelvärde och det kunde 

slutligen fastställas som medelvärdeseffekten bortförd i ramradiatorn, värmeenergin bortförd i 

ramradiatorn blev . För uträkningar se bilaga F. 

 

Beräkning av effekten som bortfördes i kondensorn gjordes genom analys av köldmediets 

kondensering. Det klargjordes att en fasomvandling inträffade i kondensorn. Då temperaturen på 

köldmediet in i kondensorn var +41,8˚C och trycket var 10 bar, vilket motsvarar 

mättnadstemperaturen +39,4˚C, var alltså gasen fortfarande +2,4˚C överhettad. Merparten av 

överhettningen hade försvunnit i ramradiatorn samt rörledningarna. När köldmediet lämnade 

kondensorn hade temperaturen sjunkit till +37,6˚C, trycket var dock fortfarande konstant 10 bar. 

Kondensatet hade då underkylts +1,8˚C. Detta innebär att köldmediet inledningsvis har varit i 

gasform, i kondensorn har en kondensering inträffat varpå mediet övergått till vätskeform. 

 

Entalpiförändringen av ett köldmedie då en fasomvandling inträffat erhålls enklast genom att 

grafiskt betrakta ett mollierdiagram. För kondensoreffekten gjordes därför detta för samtliga 

driftfall vilket genererade medelvärdeseffekten . 

 

Den bortförda värmeeffekten i förångaren, även kallad förångarens kyleffekt, togs fram genom 

användning av ett mollierdiagram varpå medelvärdet beräknades. Kyleffekten fastställdes till 

medelvärdeseffekten . 

 

I figur 15 ses en grafisk beskrivning av kylkretsens arbete för en av drifterna. För övriga drifter 

se bilaga F. 
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Figur 15. Kylkretsens arbetscykel under testet. 

 

Slutligen kunde ramradiatorns effektivitet beräknas, vilket grundades på medelvärdena för 

kondensorns och ramradiatorns värmeeffekter.  

 

 

 

5.4 Slutsatser för rastkylatestet 

Resultaten från testet påvisade tydligt att ramradiatorn inte kunde utföra kondenseringsarbetet. 

Bidraget av denna innebar dock en temperatursänkning av köldmediet med ca +7˚C till +8˚C, på 

så sätt fungerade ramradiatorn som en förkylare för kondensorn. Efter undersökning med 

värmekamera kunde det även konstateras att värmespridningen i rambalken var väldigt låg, detta 

berodde på stålets relativt låga ledningsförmåga såväl som ramens tunna tvärsnitt. En stor del av 

värmeenergin diffunderade troligtvis direkt ut i luften. 

 

Ytterligare kondensorkylning var därför nödvändig, i detta fall innebar det användning av en 

kylfläkt. Kondensorfläkten som användes kunde i samarbete med ramradiatorn klara av 

kondenseringsarbetet med ca 1 A strömförbrukning och själv med knappt 2 A förbrukning. Prov 

som gjordes för olika placeringar av fläkten påvisade varken försämringar eller förbättringar av 

kylning. Slutligen valdes fläkten att placeras i slutet av kondensorn då underkylningen av 

kondensatet ansågs behöva gynnas så mycket som möjligt. Observationer med värmekameran 

visade även på en jämnare värmefördelning för denna placering motsatt de övriga.   

 

Kompressorn lilla slaglängd medförde ett väldigt lågt massflöde, som resulterade i 

problematiken med varierande tilluftstemperaturer. Problemet kan eventuell avhjälpas på olika 

sätt, om TXV’n dimensioneras till belastningen av systemet motverkas lättare en uppkommen 

obalans. På marknaden finns även elektroniskt styrda expansionsventiler, dessa anpassas lättare 

mot system med varierande energiuttag.   
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6. Tekniskt efterarbete 

Efter rastkylatestet påbörjades det tekniska efterarbetet som konceptutvecklingen baserades på. 

En stor del av denna fas innebar utveckling och förbättring av ramradiatorn. 

6.1 Kondenseringen 

Effekten som krävdes för ett fullgott kondenseringsarbete uppgick till ramradiatorns och 

kondensorns sammanlagda värmeeffekt.  

     

 

 

Detta rådde för medelvärdet av den uppmätta kondenseringstemperaturen +40ºC. 

Kondenseringstemperaturen bör inte vara alltför mycket högre, då det kommer innebära ett större 

kompressorarbete.   

6.2 Ramradiatorn 

Under rastkylatestet var det tydligt att värmespridningen i ramen var låg. Beräkningar av 

spridningen i ramens längsled gjordes för att få en tydligare bild av problemet. Med de uppmätta 

temperaturerna i rambalken beräknades en utveckling enligt figur 16. 

 

 

 

Figur 16. Värmespridningen i rambalkens längdled 

 

Avläsning av kurvan i figur 16 påvisar tydligt den dåliga värmespridningen i ramen, en 

halvmeter från ramradiatorn är ramtemperaturen knappt +1 ºC över omgivningstemperatur. 

Resultatet från testet ledde till en frågeställning om ramradiatorns värde och om det eventuellt 

gick att utföra förbättringar.  
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6.2.2 Ramradiatorns värde 
För att ramradiatorn skulle kunna motiveras krävdes förbättring. Då det ur produktionssynpunkt 

är önskvärt att hålla ett lågt antal artiklar är inte två produktlösningar, i detta fall ramradiatorn 

och en kylfläkt, ett alternativt för kondensorkylningen.  

 

Efter rastkylatestet kunde det konstateras att ramradiatorn bidrog med ca 84 W av 

kondensorarbetet, i jämförelse med den ordinarie kondensorn som utförde arbetet ca 840 W är 

det endast en tiondel. Ramradiatorns bidrag användes då för att minska fläktens 

strömförbrukning från ca 2A till 1A. Den totala vinsten är alltså ca 1 A strömbesparing, då 

fläktens varvtal kan sänkas.  

Ramradiatorn kommer vara kostsam att tillverka en förbättring är därför nödvändig för att den 

ska vara värd kostnaden. Om ramradiatorn ska användas måste den därför kunna utföra hela 

kondenseringsarbetet utan hjälp från fläkten. 

  
6.2.1 Ramradiatorns förbättring 
De påverkande aspekterna vid ramradiatorns värmeöverföring söktes, av det framkom att en 

förbättrad värmeöverföring kunde erhållas vid: 

 

 Ökning av anliggande area 

 Bättre värmeupptagande material 

 Större massa av det värmeupptagande materialet 

 Större temperaturdifferens 

 Annan utformning av ramradiatorn 

 

Efter analys av vad punkterna innebar gjordes konstateringen att arean och eventuellt 

utformningen var det som ansågs möjligt att förändra.  Bättre värmeupptagningsförmåga innebar 

att ramradiatorn skulle monteras mot ett material med större specifik värmekapacitans än stålet i 

rambalken. Större temperaturdifferens krävde en lägre temperatur än omgivningen vilket således 

kräver att ett tekniskt arbete tillförs.  

 

Från förbättringsaspekterna och granskningen av provbilen Sara framkom det att 

förbättringsmöjligheten som fanns var att öka ramradiatorns storlek, vilket medför ökad 

anläggningsyta samt ökad exponering mot den fria luften. Beräkningar utfördes för att klargöra 

hur ramradiatorns storlek skulle ökas för att kunna uppnå en fullkomlig kondensering av 

köldmediet. I de beräkningar som gjordes ställdes anläggningsytan mellan radiatorn och ramen i 

förhållande till den överförda effekten. Som utgångspunkt vid beräkningarna användes 

begynnelsearean och den bortförda energin. Effekterna som bortfördes av ramradiatorn framtogs 

då systemet uppnått drift under steady-state och när temperaturerna i radiatorn och rambalken 

var konstanta. Medelvärdet för den bortförda värmeeffekten från köldmediet, som sålleds även är 

den bortförda värmeeffekten från ramradiatorn, var 84 W. Då det var okänt hur mycket av 

effekten som upptogs av rambalken och hur mycket som gick ut direkt till luften framtogs en 

värmeöverföringskoefficient som gällde för det kombinerade fallet. Överföringskoefficienten var 

, i jämförelse med kondensering av ett köldmedium som vanligtvis har ett 

överföringstal på 1000 till 5000  kunde det avgöras att flaskhalsen i effektiviteten var i 

själva energibortföringen från ramradiatorn och inte från energiöverföringen mellan köldmediet 

och ramradiatorn. 
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I figur 17 visar kurvan den mot ramen anliggande areans trend för ökad bortföring av 

värmeeffekt. Då beräkningarna är gjorda för endast ett initialvärde ökar kurvans osäkerhet ju mer 

arean ökas, mer om beräkningarna finns i bilaga H. Beräkningarna visade att en anläggningsyta 

som uppgick till strax över  skulle krävas för att uppnå den fullständiga 

kondenseringseffekten, detta var så klart en omöjlighet. 

 

 
Figur 17. Effektbortföring vid ökning av anläggningsytan. 

 

6.2.3 Förbättrad värmeavgivning 
För att uppnå efterfrågad kondenseringseffekt i ramradiatorn med rådande utformning skulle en 

omfattande ökning av storleken krävas, att uppnå kondenseringseffekten i ramradiatorn ansågs 

därför svårt. Undersökning gjordes dock för att klargöra hur arean skulle kunna ökas. Idéer 

framkom genom att förändra fördelningen av arean kring rambalken (se figur 18), även andra 

placeringar av ramradiatorn söktes, se bilaga H för fler fördelningar av arean. 

 

 

Figur 18. Ramradiatorns fördelning kring balkens tvärsnitt. 

 

I figur 18 ses två olika fördelningar av Ramradiatorn kring rambalken och med vilken faktor 

anläggningsytorna ökar med. Denna typ av konstruktionsförändring är dock inte analog med 

beräkningarna från avsnitt 6.2.2 då både spridningen i ramen och den naturliga konvektionen 

kommer förändras och med det överföringstalet. För mer exakt fastställning av ramradiatorns 

möjliga kapacitet skulle mer tester behöva utföras. 
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7. Konceptframtagning 

Det var känt vad som skulle krävas av kondensorn, vilken värmeenergi som behövde bortledas 

och vid vilken temperatur. En kondenseringsmetod skulle utvecklas och detta genom 

framtagning och utvärdering av koncept. 

7.1 Modularisering 

Vid utvecklingsarbete och konceptframtagningen är modulär konstruktion en viktig aspekt. 

Modulär konstruktion även kallad modularisering innefattar flera aspekter så som att hålla en 

produkts komponenter och artiklar till en låg nivå, till exempel genom kombinering av en 

infästnings användningsområde beroende på lastbilsmodell. Ett begrepp som berör produktion är 

variantbildning, detta kan förklaras med att en lastbil kan fås i flera olika utföranden så som extra 

värmare, inredningsval eller olika höjder på hytten. Sen variantbildning är alltid önskvärt vilket 

innebär att varianten eller förändringen av produkten kan införas i en sen fas av produktionen 

utan störningar. Vidare är det alltid viktigt att komponenterna monteras enkelt och om verktyg är 

nödvändiga hålls dessa till ett lågt antal. 

7.2 Utvecklingsprocess 

Utvecklingsprocessen utfördes med en logisk och medveten metodik, en metod framtogs därför 

genom anpassning av tidigare etablerat arbetssätt. Från litteraturen, The Mechanical Design 

Process av David Ullman, hämtades modeller för hur utveckling och konstruktionsarbete 

lämpligen genomförs. Efter modifiering av dessa kunde ett arbetssätt anpassas för 

utvecklingsarbetet på både utvecklingsnivå (se figur 19) och konceptnivå (se figur 20).  
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Figur 19. Arbetsmetod för konceptframtagning. 

 

Figur 20. Arbetsmetod för konceptutveckling. 

 

7.3 Konceptkrav 

Innan utvecklingen påbörjades formades en enklare kravlista, denna skulle sedan komma till att 

utvecklas till en fullständig kravspecifikation då konceptval hade utförts och konstruktionsfasen 

skulle inledas. Av samtliga framtagna koncept var det endast de som uppnått kraven som gick 

vidare till konceptvalet. Kraven berörde endast konceptens prestanda och löd enligt följande; 

 

 Bortledning av värmeeffekt: 920 W 

 Kondenseringstemperatur: +30 ºC till +50ºC 

 Drifttid: > 8 timmar 

 

7.4 Funktionsträd 

En beprövad metod att använda vid konceptgenerering är funktionsträdet. Funktionsträdets syfte 

är att som verktyg bidra till en medveten konceptframtagning och att ge översikt och 

uttömmande om ämnet. Utformningen av funktionsträdet innebar att grundprinciperna för 

energins omvandling behövde klargöras i syftet energitransport. Känt sedan tidigare var att 

värmeenergi kan transporteras på tre sätt; konvektion, ledning och strålning, då strålning i 

sammanhanget inte ansågs som en möjlig lösning förbisågs denna aspekt. Olika 

omvandlingsmetoder betraktades även och är benämnt som absorption i funktionsträdet (se figur 

21).  
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Figur 21. Funktionsträd för konceptframtagning. 

 

7.5 Konceptualisering 

Koncept utvecklades vartefter nya idéer och lösningar uppstod, men även planerade 

brainstormingaktiviteter utfördes. Med hjälp av funktionsträdet togs flera kombinationer av olika 

lösningar fram. På de framtagna lösningarna användes därefter metoder för att förändra olika 

aspekter i koncepten. Bland annat testades vad som hände med koncepten om behovet låg 

strömförbrukning inte fanns.  

 

Ett flertal koncept framkom, många osannolika förslag men även flera med potential. Värt att 

poängtera är de osannolika konceptens värden då dessa bidrog till en rikare idégenerering. 

Utöver de tidigare koncepten; ramradiatorn och extra kondensorfläkt så uppkom fyra möjliga 

kondenseringskoncept. 

7.5.1 Kyltornet 
Med målet att utnyttja luftens egenkonvektion så effektivt som möjligt framkom kyltornet. Det 

var sedan tidigare känt att en del av Ramradiatorns upptagna energi bortfördes på detta sätt.  

 

Med temperaturdifferensen mellan yta och omgivande luft som drivande kraft är det den 

geometriska konstruktionen som till stor del avgör värmeöverföringstalet. När luft värms 

minskar densiteten och den börjar stiga. Den varma och stigande luften lämnar plats för ny och 

kallar luft, på så sätt bildas ett slags drag över ytan. För att skapa luftomsättning ansågs det att 

den fria ytan mot luften skulle vara vertikalt stående till skillnad mot alternativet horisontellt 

liggande (se figur 22). Insidan av Kyltornet består av en kanal, i vilken köldmediet flödar. 

Värmen upptas av kanalväggarna och sprids ut mot Kyltornets yttersidor och slutligen till 

omgivningsluften. Beroende på överhettningen efter kompressorn och för +30˚C 

omgivningstemperatur kommer kondensering att ske vid en temperatur strax ovan denna. 

Intressant för konceptet var hur stor area som krävdes för energiavgivningen och vilket 

värmeledningstal som kunde förväntas beroende på konstruktion.  

 

 

Figur 22. Ett tidigt koncept av kyltornet. 
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7.5.2 Evaporationskylning 
Kondensorns värmeavgivning kan förbättras genom att väta ytan med vatten, förångning sker då 

och vattenångan upptas av omgivningsluften. Konceptet bygger på idén att spruta vatten över 

den befintliga kondensorn och med det förbättra värmeavgivningen till luften. 

 

Vattnet hämtas från en behållare och leds till kondensorn där det sprutas över de 

värmeavgivande ytorna. Eftersom systemet är öppet är vattnet en förbrukningsvara, behållaren 

måste därför innehålla tillräckligt med vatten för 8 timmars förbrukning. I processen då vattnet 

går från behållaren och fram till kondensorn kommer ett tekniskt arbete behöva utföras, troligtvis 

utav en pump (se figur 23). För att få en bra spridning på vattnet skulle det även behövas ett 

munstycke som kunde justera strålens storlek och riktning.  

 

 

Figur 23. Evaporationskylning. 

 

7.5.3 Vätskekylning 
En bra och redan befintlig metod är värmeväxling genom en medströmmande eller 

motströmmande vätska. Vätskekyld kondensering utförs genom att den kylande vätskan och 

köldmediet hålls frånskilda i direkt anliggande kanaler. Medierna kan sedan väljas att strömmas 

mot varandra eller åt samma håll (se figur 24). 

 

 
Figur 24. Vätskekylning. 

 

Vätskan förvaras i en reservoar vart den efter cirkulation kontinuerligt återvänder. Eftersom 

kretsen är helt sluten kommer temperaturen i den från början +30˚C varma vätskan att stiga. 

Systemet måste därför innehålla tillräckligt mycket vätska för att hålla en accepterad temperatur 

under 8 timmar, alternativt återkyls vätskan genom värmeväxling mot luften. Ett tekniskt arbete 
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behövs för att skapa flödet, det till hands närmsta och enklaste sättet är att använda en pump. 

Systemet kommer att integreras i det befintliga AC-systemet enligt figur 25. 

 

 
Figur 25. Vätskekylningens integration i kylsystemet. 

 
7.5.4 Värmeabsorption 
Värmeabsorptionskonceptet skiljer sig från de övriga då det inte handlar om att leda bort 

värmeenergin utan att omvandla den. Köldmediet leds in i en behållare innehållande en vätska 

som vid rätt tryck och temperatur övergår till ånga. Under förångning upptas värmeenergin från 

köldmediet som då börjar kondensera. Den energi som överförs är beroende av vilken vätska 

som används och mängden utav den, det finns därför en tidsbegränsning i nyttjandet. Processen 

är reversibel, varför gasen återgår till vätska efter en viss tid i viloläge. 

 

För att fasomvandlig av vätskan ska ske förutsätts att mättnadstemperaturen vid det rådande 

trycket är uppnått. Mättnadstemperaturen ska även hålla den för köldmediet önskade 

kondenseringstemperaturen eftersom det är vid denna temperatur köldmediet kondenserar. Under 

hela processen måste mediet hålla samma tryck för att fasomvandlingen ska äga rum och då 

volymen ökar under fasomvandlingen från vätska till gas kan behållarens kontrollvolym inte 

vara konstant. Metoden som skulle lösa problemet var att avgränsa behållaren med en rörlig 

kolv. Figur 26 visar endast den principiella funktionen, för att möjliggöra kolvrörelserna för rätt 

tryck kommer kolven förmodligen behöva fjäderbelastas. 

 

 
Figur 26. Kolvrörelsen vid omvandling från vätska till gas. 

 

Läge A i figur 26 visar kolven i sitt nedre läge, då vätskan inte har börjat förångas, i läge B har 

förångning påbörjats varpå innehållet expanderar. Vid expansions förflyttas kolven uppåt och 

bibehåller då ett konstant tryck.  

 

7.6 Konceptpotential 

Det var nödvändigt att göra en analys av de framtagna konceptens potential, detta skulle även 

ligga som grund vid valet av vilket koncept som skulle utvecklas. Potentialberäkningarna som 
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gjordes innefattade även konceptet fläktkylning av kondensorn, eftersom provning endast hade 

utförts med en fläktmodell och det krävda fläktarbetet var okänt. Ramradiatorn var sedan tidigare 

analyserade och bortsågs därför under detta moment. 

 

7.6.1 Kyltornet 
Fokus vid beräkningar på kyltornet var hur stor yta, exponerad mot omgivningen, som krävdes 

för total värmeöverföring vid önskad kondenseringstemperatur. Det var troligt att ett system av 

kylflänsar skulle krävas. 

 

Då värmeöverföring åstadkoms genom naturligkonvektion är tyngdkraften en betydande faktor. 

När luft värms upp och börjar stiga sker ett kallras av den ännu ej uppvärmda luften, beskrivet i 

figur 27.  

 

 

Figur 27. Luftens flöde vid uppvärmning. 

 

Från beräkningarna utföll kurvan som beskriver värmeledningstalets förändring mot ytans 

temperatur (se figur 28). Att förvänta var ett ledningstal mellan ca 3,5 , dvs. för 

yttemperaturen +35°C . 

 

 

Figur 28. Värmledningstalet vid olika yttemperaturer. 
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Med ledningstalet användes därefter kurvan i figur 29 för att avläsa den krävda ytans storlek vid 

bortföring av 920 W, detta resulterade i en ytstorlek av ca . Ett system av kylflänsar 

behövdes därför. 

 

Figur 29. Den krävda arean för bortföring av 920W. 

 

Ett koncept för konstruktionslösningen togs fram mer om den och beräkningarna i bilaga I. 

 

7.6.2 Fläktkylning 
Kondensorkylning med en fläkt som tidigare hade prövats under rastkylatestet var ett koncept 

som fungerad, dock var det okänt vilken kyleffekt fläkten egentligen utgjorde. 

Överslagsberäkningar gjordes därför även för detta koncept. För beräkningarna krävdes 

information om lastbilens kondensor och hur flänsarna påverkade värmeöverföringen. 

Värmeöverföringen togs fram för två möjliga kondenseringstemperaturer, +40ºC och +45°C. 

Figur 30 visar värmeöverföringen kontra luftens hastighet genom kondensorn. Hastigheten är 

baserad på den fläkt som användes under rastkylatestet. 

 

 

Figur 30. Värmeöverföringen för olika lufthastigheter. 
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För att uppnå kondensoreffekten måste lufthastigheten vara strax under 7 . För beräkningar 

se bilaga I.  

 

7.6.3 Vätskekylning 
Tanken var att köldmediet skulle kondenseras genom värmeväxling av motströmmande vatten. 

Problemet simplifierades genom att betrakta konceptet illustrerat enligt figur 31. Vatten leds in i 

behållaren som innesluter köldmediets ledningsrör, från köldmediet övergår därefter 

värmeenergin till vattnet. 

 

 

Figur 31. En konceptlösning för vätskekylning. 

 

Beräkningarna baserades på dimensionerna,  på rören som går igenom behållaren. Det 

framkom att ledningstalet  erhölls för +30°C temperatur på vattnet och 

massflödet , för beräkningar se bilaga I. Dock kommer vattnet att konstant stiga i 

temperatur, därför måste vattnet återkylas. En återkylare innebär i likhet med konceptet kyltornet 

en stor och mot omgivningen fri yta. 

 

Längden på konstruktionen som krävdes för bortledning av kondensoreffekten, vid en 

kondenseringstemperatur av +35°C uppgick till 0,38 meter. För realisering av detta koncept 

skulle en pump behövas som klarar massflödet . 

 

7.6.4 Evaporativ kylning 
För att öka den vanliga kondensorns effektivitet ska vatten strilas över flänsytan, då fås en så 

kallad evaporativ kylare. Beräkningarna för den bortförda energin baseras på förbättringen av 

den naturliga konvektionen då förångning inträffar, för detta är luftens relativa fuktighet 

avgörande. Det framkom att effekten på ca 970 W var möjlig att bortföras, detta rådande vid 50% 

relativ luftfuktighet. För lägre luftfuktigheter blir resultatet bättre, se bilaga I för grafer och 

uträkningar.  

 

Bortföring av 970 W kräver dock att kondensorns yta oavbrutet hålls blötlagd och med det 

behövdes volymflödet 1,32 liter/timme vilket motsvarar ungefär 11 liter vatten under åtta 

timmar. Med detta skulle vattenbehållaren minst behöva rymma 11 liter vatten för att klara av en 

natts kylning. 

 

Vatten in 

Köldmedium in 
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7.6.5 Värmeabsorption 
Syftet med konceptet värmeabsorption var att köldmediets värmeenergi skulle upptas av en 

vätska, som vid entalpiökning övergick till gas. Konceptets konstruktion skulle begränsas av den 

mängd absorptionsmedium som krävdes för värmeupptagningen. Ett flertal absorptionsmedium 

undersöktes därför med syftet att finna ett energirik arbetsmedium som kunde omvandlas till gas 

vid trycket som motsvarades av köldmediet önskade kondenseringstemperatur, +30 ºC till 

+50ºC. Efter analys av ett flertal ämnen och deras entalpikurvor valdes ammoniak att användas 

som absorptionsmedium. Ett konstruktionskoncept skapades och användes för de 

dimensionerande beräkningarna (se figur 32). 

 

Figur 32. Konceptet värmeabsorption. 

 

Figur 32 föreställer behållaren med köldmedieslingan och den ovantill rörliga kolven. 

Utgångspunkten var att processen skulle ske för kondenseringstrycket +40 ºC, ammoniak uppnår 

mättnadstemperaturen +40 ºC vid trycket 15,5 bar detta innebär att behållaren måste hålla ett 

övertryck mot omgivningen. Då ammoniaken förångas ökar trycket, men behållarens rörliga kolv 

motverkas detta genom att expandera volymen. Behållaren håller ett övertryck mot omgivningen 

på 14,5 bar genom att fjäderbelasta den rörliga kolven. Ett kondenseringsarbete på 920 W under 

8 timmar innebär en krävd bortförd värmeenergi på 26496 kJ. Ammoniak har en entalpidifferens 

på 1122 kJ/kg vid +40 ºC förångning. För att utföra hela kondenseringsarbetet krävdes 

följaktligen massan:  

      

 

 

För den maximala volymen det vill säga då ammoniaken är i gasform behöver behållaren rymma 

550 liter. Tabell 4 visar några möjliga dimensioner för behållaren. Se bilaga I för beräkningar. 

 

Diameter Höjd 

0,55 m 1 m 

0,4 m 1,4 m 

0,62 m 0,9 m 

0,74 m 0,75 m 

Tabell 4. Möjliga dimensioner på behållaren. 
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7.7 Val av koncept 

Av de sex framtagna koncepten; värmeabsorption, evaporationskylning, vätskekylning, 

fläktkylning och ramradiatorn skulle en väljas för vidareutveckling. Stor vikt lades på valet då 

detta skulle påverka hela arbetets utfall. För urvalsmetoden användes Pugh´s urvalsmatris. 

Metoden är enkel och vetenskapligt beprövad, men helt beroende av de kriterier och viktningar 

som används, se bilaga J. För varje kriterium vägs koncepten mot en förvald referens, anses 

konceptet bättre eller sämre än referensen tilldelas ett plus (+) eller ett minus (-) i annat fall 

ansätts konceptet en nolla (0). Summering av poäng utförs genom multiplicering med viktningen 

för respektive kriterium, därefter beräknas konceptets netto genom sammanslagning av plus och 

minus. 

 

Konceptvalet utfördes i två omgångar för en ökad tillförlitlighet (se Tabell 5 & 6), först med 

ramradiatorn som referens och därefter med fläktkylningskonceptet referens. Fläktkylningen 

utföll som vinnande koncept i båda av fallen, detta mycket på grund av större möjligheter till 

realisering när det gäller modularisering, montering och utveckling. 

 

Kriterier Vikt 

Koncept 

Ramradiator 
Värme- 

absorption 

Fläkt- 

kylning 

Vätske- 

kylning 
Kyltorn 

Förångnings-

kylning 

Underhåll - drift 6  0 0 0 - - 

Tillverkningskostnad 4 - + 0 + + 

Konstruktionens vikt 3 0 + + + + 

Tillförlitlig funktion 8 - - - - - 

Energi effektiv 5 0 - - 0 - 

Modularisering 3 0 + + + + 

Service 2 - + + 0 - 

Utvecklingskostnad 2 - + + + 0 

Monteringstid 3 - + - - 0 

Total +  0 17 10 12 10 

Total - 20 14 17 18 22 

Total 0 17 6 10 7 5 

Netto -20 +3 -7 -6 -12 

Tabell 5. Urval med ramradiatorn som referens. 

 

Kriterier Vikt 

Koncept 

Ramradiator 
Värme- 

absorption 

Fläkt- 

kylning 

Vätske- 

kylning 
Kyltorn 

Förångnings-

kylning 

Underhåll - drift 6 0 0  0 - - 

Tillverkningskostnad 4 - - - - - 

Konstruktionens vikt 3 - - - - - 

Tillförlitlig funktion 8 + - - 0 - 

Energi effektiv 5 + + 0 + 0 

Modularisering 3 0 - - - - 

Service 2 - - - - - 

Utvecklingskostnad 2 - - - - - 

Monteringstid 3 - - - - - 

Total +  13 13 0 0 5 

Total - 14 14 25 25 23 

Total 0 2 2 2 2 1 

Netto -1 -1 -25 -25 -18 

Tabell 6. Urval med fläktkylning som referens. 
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8. Konceptutveckling 

8.1 Kravspecifikation 

En utförligare kravspecifikation utformades, som utöver den tekniska prestandan konceptet 

skulle uppnå även behandlade aspekterna; yttre påverkan, materialkrav, miljökrav, användarkrav 

och producering. Tabell 7 innehåller de krav som ligger till grund för konstruktion och val av 

konceptets komponenter. 

 
Funktion Enhet Kravvärde Förklaring 

Kyleffekt W Avge > 920 W värmeeffekt 
Krävd kondensering under utfört 

rastkylatest. 

Kondenseringstemperatur ˚C Mellan 30 – 60˚C 

Krav från rastkylatest, 

omgivningstemperatur och maximalt 

tryck för använd kompressor. 

Strömförbrukning A Mindre än kompressorn.  

Integrerbar i HVAC Beskrivning 
Fungera i system med 

befintlig förångare och txv. 
 

Yttre påverkan 

Dammskyddad Beskrivning 

Inträngande av damm 

förhindras eller får inte 

påverka funktionen. 

 

Köldtålig ˚C -40 – +140˚C 
Enligt krav ställda på den befintliga 

kondensorn. 

Fukttålig Beskrivning IP X6 
Skydd mot kraftiga vattenstrålar från 

godtyckligt håll. 

Material 

Vikt Kg   

Korrosion Beskrivning 
Endast ytlig oxidering får 

förekomma. 

Korrosion får ej innebära en märkbar 

förändring av termiska egenskaper samt 

leda till haveri. 

Miljö 

Återvinning Beskrivning 
Återvinning av hela 

produkten. 

Komponenter ska kunna demonteras 

och sorteras för återvinning. 

Miljöpåverkan Beskrivning 

Läckage < 40 gram 

fluorerade växthusgaser per 

år. 

 

I enlighet med EU-direktiv 70/156/EEG 

och krav som ställs vid användning av 

HFC-134a. 

Användaren 

Risk Beskrivning 
Användaren ska inte kunna 

skada sig på produkten. 
Vid normal användning och underhåll. 

Producering 

Integrering i bilmodeller Beskrivning 
Ska kunna införas på P, G, 

R –bilar. 
Med eventuell modifiering. 

Montering Beskrivning 
Ska kunna utföras utan 

specialverktyg. 

Specialverktyg innefattar verktyg endast 

avsett för ett ändamål.  

Tabell 7. Kravspecifikationen för utveckling av fläktkylningskonceptet. 
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8.2 Fläktar på marknaden 

På marknaden finns ett flertal olika fläkttyper där två av dessa ansågs som intressanta; axialfläkt 

och centrifugalfläkt. 

 

Axialfläkt 

En traditionell uppbyggnad av en fläkt. Fläktbladen är monterade kring rotationscentrum på den 

drivande axel, där av namnet axialfläkt. En axialfläkt ger en luftström som varierar i hastighet 

från innercentrum ut till ytterranden, luftströmmen är även aningen vriden när den lämnar 

fläktbladen. Flödeshastigheten blir därför en snitthastighet inom denna variation. 

 

Centrifugalfläkt  

Konstruktionens består av en cylinder radiellt beklädd med fläktblad monterad i en trumma. När 

cylindern, driven av en motor, roteras sugs luften in radiellt och passerar genom fläktbladen där 

den samlas upp i trumman och riktas ut genom utloppskanalen. Centrifugalfläkten ger en 

homogen luftström, dock måste luftströmmen göra en 90˚ vändning, vilket medför vissa 

förluster. 

 

8.3 Tekniska krav 

Utförligare beräkningar av det luftflöde och lufttryck som fläkten skulle prestera gjordes genom 

användning av simuleringsprogram. Simuleringsprogrammet som egentligen är avsett för 

lastbilens oljekylare ansågs kunna användas då oljekylaren har samma uppbyggnad som 

kondensorn, med skillnaden att den är mindre. Från programmet genererades kurvor för 

kondensorns effektbortföring per frontyta kontra lufthastigheten skapad av fläkten (se figur 33). 

 

 

Figur 33. Bortförd effekt per yta vid olika lufthastigheter. 

Bortförd effekt för Modine oljekylare. Lufttemperatur 28°C

15

20

25

30

35

40

45

50

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

Lufthastighet, medel efter kylaren [m/s]

B
o

rt
fö

rd
 e

ff
e
k
t 

[k
W

/m
2
]



45 

 

 

Figur 33 visar en nästintill linjär ökning av den bortförda effekten för ökande lufthastighet. 

Fläkten behövde kunna leverera volymflödet under mottrycket som uppstod framför kondensorn, 

sambandet för hastigheten och mottrycket togs därför fram genom användning av Bernoullis 

ekvation. Mer om tillvägagångssättet och beräkningarna vid valet av fläkt finns i bilaga K. 

 

8.4 Val av fläkt 

Valet av fläkt grundades på den tekniska prestandan krävd för bortledning av 

kondenseringsenergin, samt den framtagna kravspecifikationen. Viktigt var även att fläkten 

skulle vara så liten som möjligt för att gynna inpassning samt konstruktion av infästningen. På 

marknaden finns ett flertal fläktar med prestanda att utföra arbetet, av dessa valdes den med 

gynnsammast dimensioner samt lägst strömkonsumption. Från fläktillverkaren SPAL valdes en 

24-volts axialfläkt, som med god marginal kunde utföra fläktarbetet (se figur 34). Fläkten 

kontrollerades även mot kravspecifikationen där den uppnådde samtliga krav, för specifikationer 

se bilaga K.  

 

 

Figur 34. 24-volts fläkt från SPAL. 
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9. Konstruktion 

Under utvecklingen placerades fläkten in på bilen, detta med avseende på modularisering och 

konstruktion av infästningen. Under denna fas granskades ett flertal av Scanias bilmodeller. Det 

upptäcktes att det rådde utrymmesbrist då det var svårt att hitta placeringar som modellerna hade 

gemensamt. Placeringar söktes framför och bakom kondensorn, samt även under hytten med 

tanken att det skulle gå en luftkanal fram till kondensorn. Slutligen bestämdes det att 

monteringen skulle ske mellan den nedre frontluckan och kondensorn, detta var den enda 

möjliga placeringen som bilmodellerna hade gemensamt (se figur 35). 

 

 

Figur 35. Placering valdes bakom nedre frontlucka. 

 

I figur 35 till vänster ses frontluckan i uppfällt läge, medans bilden till höger visar en nedfälld 

frontlucka och kondensorn frilagd. 

 

9.1 Konstruktionskoncept  

För vald placering skulle en fixtur konstrueras för fläkten. Ett problemen tvunget att lösas var att 

utrymmet mellan frontluckan och kondensorn vid den minsta punkten endast var 15mm (se figur 

36), detta var för litet för att fläkten skulle kunna passas in. Två möjliga lösningar av problemet 

togs därför fram 

 

Lösning 1 

Där fläkten placeras görs ett urtag i frontluckan. Urtaget kan göras genom 

skärning i luckan, eller genom gjutning vid produktion. Urtagets storlek och 

form anpassas då till fläktens dimensioner.  

 

Lösning 2 

Frontluckan förskjuts framåt genom att montera distanser mellan gångjärnen 

och frontluckan. Distansernas dimensioner motsvarar utrymmet som krävs 

för att passa in fläkten mellan luckan och kondensorn. 

 

Figur 36. 

15 mm 
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9.1.1 Konstruktionskoncept 1 
Det första konstruktionskonceptet bestod av fläkten monterad i en fixtur bestående av fyra 

plåtbeslag (se figur 37). Plåtbeslagen skruvs fast med självborrande skruv på insidan av 

frontluckan, därefter skruvas fläkten fast i beslagen. Fixturen består av två olika artiklar som är 

tillverkade i stansad och bockad plåt. 

 

 

 

Figur 37. Konstruktionskoncept 1. 

 

 

9.1.2 Konstruktionskoncept 2 
I det andra infästningskonceptet monteras fläkten på kondensorn, vilket medför ett mer 

koncentrerat luftflöde. Detta var en mer avancerad konstruktion som bestod av tre olika artiklar 

tillverkade genom stansning och bockning av plåt (se figur 38). Fixturen skruvas fast på fläkten 

därefter trycks beslagen fast kring kondensorn. För att göra detta är det övre beslaget två-delat 

och fixeras med två vingmuttrar. Ett problem med detta koncept var att det förmodligen skulle 

bli svårt att montera vid produktion på grund av många innefattande komponenter. 

 

 

Figur 38. Konstruktionskoncept 2. 
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9.2 Konstruktionsval 

För det två framtagna konstruktionerna ansågs koncept 2, fläkt monterad på kondensor, vara en 

bättre lösning. Flödesegenskaperna gynnades mer då fläkten kan monteras direkt anliggande mot 

kondensorns yta, vidare är fläkten mer skyddad än då den monteras på frontluckan. Av dessa 

anledningar valdes infästningen på kondensorn att användas, dock behövdes konstruktionen 

förbättras då den nuvarande skulle bli för komplicerad att montera. Både konstruktionskoncept 1 

och 2 innefattade ett flertal komponenter, de krävde även både skruv och mutter för montering.  

 

Med syftet att fästet skulle vara enkelt att montera och att komponenterna skulle hållas till ett 

lågt antal förändrades infästningen till att bestå av två beslag tillverkade i plast. Fixturen består 

av två komponenter, ett övre beslag och ett undre beslag. Dessa trycks fast kring kondensorn och 

håller fläkten inspänd med låsning av snäppfästen (se figur 39). 

 

Figur 39. Vidareutveckling av konstruktionskoncept 2. 

 

Montering kan göras då kondensorn sitter på bilen vid ett sent skede i produktion vilket medför 

sen variantbildning. Verktyg krävs inte då fläkten monteras, utan fästen trycks enkelt fast med 

handkraft. Efter ytterligare förfiningar fick konstruktionen det slutliga utseendet enligt figur 40. 

För beskrivningar och ritningar se bilaga L. 
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Figur 32. Övre och undre infästningsbeslag. 

9.3 Prototypframställning 

En prototyp för infästningskonceptet togs fram och tillverkads i SLS (Selective Laser Sintering), 

denna kunde därefter prövas på kondensorn (se figur 33). Testet bekräftade en enkel och snabb 

montering, utan behov av verktyg. Det konstaterades även att konstruktionen låste fast bra kring 

kondensorns kanter och satt monterad med god tillförlitlighet. 

 

 

Figur 33. Prototyp av infästningen monterad på kondensorn. 
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10. Resultat 

Utvecklingsarbetet ledde fram till inmontering av en kylfläkt som uppnådde de framtagna kraven 

för att möjliggöra kondensorkylning (se figur 34). För rastkylasystemet innebär det 

kondensorkylning vid en minimal strömförbrukning som vid varvtalsstyrning kan ställas ner till 

ca 1 A. Montering utförs enkelt vid produktion och möjliggör en sen variantbildning. Inmonterad 

på bil krävs dock att spaltavståndet mellan frontluckan och kondensorn ökas, antingen genom 

modifiering av själva frontluckan eller med en förskjutning av denna förslagsvis med distanser 

under gångjärnens infästning. 

 

 

 

Figur 34. Kylfläkten med infästning. 

 

Under arbetets gång här även lärdom om rastkylasystemet inhämtats. Kylsystemets drift vid 

användning av klart mindre kompressor än den ordinarie visade på temperatursvängningar över 

förångaren. Fenomenet kan motverkas med ett större massflöde skapat av antingen ett högre 

varvtal eller kompresor med större slagvolym. Teorier om dimensionering av TXV’n eller 

införande av en EEV (elektroniskt styrd expansions ventil) som lättare kan anpassas efter 

varierad belastning av systemet. 
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10.1 Slutsats 

Att hålla en komfortabel temperatur i kupén under körning är idag en självklarhet, det är få som 

kan tänka sig en europaresa under sommaren utan en AC. Lika självklart borde det vara att 

temperaturen under vila ska vara komfortabel. Försämring av nattsömn påverkar förarens 

dagsform och uppmärksamhet, på så sätt är rastkyla mer än enbart en komfortfråga utan har även 

påverkan på säkerheten. 

 

För utveckling av rastkyla åtogs därför delproblemet att leda bort kondenseringsvärmen från 

köldmediet. Med önskemålen om låg strömförbrukning och minst åtta timmars drift framtogs ett 

flertal koncept varav ett gick vidare till vidareutveckling. Framtagningen av koncepten gjordes 

till stor del för att finna en energieffektiv metod, som med förhoppning inte skulle konsumera 

ström då motorn var frånslagen. Dock innebar många koncept avancerade konstruktioner och ett 

stort antal komponenter, fläktkylning var i detta fall en fördel i avseendet modularisering och 

produktion. En fläkt valdes som kunde utföra arbetet med en minimal strömförbrukning vilket 

tillfredställande blev 1 – 2A. 

 

Under arbetet har flertal praktiska och teoretiska faser genomgåtts, lärdom om kylsystemet har 

därav kunna inhämtats som med analysering medfört förståelse för mer än enbart 

kondensorkylningen. Konstruktion av ett kylsystem är en balansering mellan komponenter som 

måste samspela, det går därför inte att enbart fokusera på en systemdel åt gången. För minskning 

av strömförbrukning är det därför viktigt att se till hela systemet och gynna kompressorn så 

mycket som möjligt. En målsättning skulle kunna vara att hålla en så låg tryckskillnad mellan 

kondenseringstryck och förångningstryck på så sätt minskas kompressorns arbete. Detta innebär 

att kyla kondensorn med en avvägning kondensorkylning/kompressorarbete och att inte belasta 

förångaren mer än nödvändigt. Förångararbete skulle då kunna minskas till exempel genom 

avskärmning av hyttens sovutrymme. 

 

Valet av kompressor kvarstår även då frågan om en extrakompressor ska införas eller om den 

ordinarie kompressorn skulle kunna ersättas mot en eldriven. Det skulle i sådant fall kunna vara 

ett tillval för bilar med sovhytt. Vid valet av kompressor bör även temperatursvängningarna över 

förångaren, till en följd av lågt massflöde, beaktas. 
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Bilaga A 

Nedan beskrivs de viktigaste systemdelar i lastbilens kylsystem. 

 

Kompressorn 

Kompressorn är anpassad att arbeta med köldmediet R134a. Monterad under hytten drivs den av 

motorn med en remkoppling. 

 

Kondensorn 

Kondensorns uppgift är att bortföra det gasformiga köldmediets värmeenergi till omgivningen. 

Under förloppet är köldmedietemperaturen konstant istället sker en kondensering varpå en 

entalpi sänkning inträffar. Kondensorn är monterad i lastbilens front bakom frontluckan. Det 

medför en god luftströmning då bilen är i rörelse. För att uppnå ett högt värmeledningstal är 

kondensorn tillverkad i aluminium, mellan kanalerna sitter även tunna kylflänsar som ökar den 

värmebortförande ytan.  

 

Motorfläkten 

Om lastbilen stannar vid ett trafikljus eller om motvinden drastiskt minskas av annan anledning 

kommer konvektionskylningen av kondensorn försämras. Motorfläkten finns då för att öka 

luftflödet och på så sätt kyla kondensorn och andra motorkomponenter. Fläkten är placerad 

bakom kondensorn och motorkylaren, precis som kompressorn drivs även denna av motorn. 

 

Expansionsventilen (TXV) 

TXV är förkortning för Thermal expansion valve och är i mer generell beskrivning kylkretsens 

expansionsventil. Expansionsventilens uppgift är att sänka köldmediets tryckt skapat av 

kompressorn innan det passerar in i förångaren. Reglering av trycket sker mot 

köldmedietemperaturen ut från förångaren. TXV’n är monterad direkt på förångarens ingång.  

 

Torkfiltret 

Mellan kondensorn och expansionsventilen finns ett filter som förhindrar att oönskade partiklar 

och fukt från köldmediet sprids i systemet. Fukt kan lätt frysa i förångaren med risken att då 

bilda isproppar. 

 

Förångaren 

Förångarens funktion är liknande kondensorns, men istället hämtas värmeenergi från luften till 

köldmediet. Lufttemperatur sjunker då varpå köldmediet förångas till gas. Förångarens 

uppbyggnad är snarlik kondensorn med material av aluminium och värmeledande kylflänsar. 

Efter att köldmediet har passerat förångaren återvänder det till kompressorn. Där är det viktigt att 

all köldmedium är i gasform. Förångaren är därför konstruerad att över hetta gasen med ca 5˚C 

för att säkerställa att inget köldmedium återgår till vätska. Förångaren är monterad bakom 

hyttens frontpanel, med anslutning till bilens ventilationskanaler. 
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Bilaga B 

 

Kyllagring 

Thermo Cooler 

Systemet använder bilens förångare både för uppladdning och för urladdning av kyllagret. 

Urladdning i förångaren innebär att hyttens egna ventilationskanaler sprider kylan. Thermo 

Cooler kan även användas för uppvärmning av hytten med den inkopplade bränslevärmaren. 

Kylsystemets prestanda ses i tabell 1. 

 

  Kylning   4,4 kWh 

  Laddningstid   2,5 - 3,5 timmar 

  Arbetstid Dag/Natt   3 timmar / 8 timmar 

  Vikt   87 kg 

Tabell 1. Thermo Cooler 

 

Accusphere 1 

Främst avsedd för den europeiska marknaden. Uppladdning av systemets kyllager görs med 

AC’ns vanliga köldmedium (R134a), detta innebär en enklare integration i lastbilens HVAC. En 

väggmonterad panel på hyttens bakre insida sprider och cirkulerar luften i hytten. Panelens 

placering ger en bra spridning av kylan i sovutrymmet. Accuspheres prestanda ses i tabell 2.  

 

  Kylning   3 kWh 

  Laddningstid   2,5 - 3,5 timmar 

  Arbetstid Dag/Natt   3 timmar / 8 timmar 

  Spänning   24 Volt 

  Ström   1,5 - 3,5 A 

  Vikt   90 kg 

Tabell 2. Accusphere 1 

 

Accusphere 2 \ Blue Cool 

Accusphere 2 även kallad Blue Cool har en uppbyggnaden liknande Accusphere 1, skillnaden är 

högre prestanda (se tabell 3) samt att den främst är avsedd för den amerikanska marknaden. 

Värmeväxlaren mellan kyllagret och luften kan väljas att placeras i serie med den vanliga 

förångaren och på så sätt nyttja HVAC’ns egna kupéfläkt. Alternativt kan värmeväxlaren 

placeras på annan plats, men blir då beroende av en egen fläkt.  

 

  Kylning   5 kWh 

  Laddningstid   4 - 6 timmar 
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  Kylning   5 kWh 

  Arbetstid Dag/Natt   10 timmar 

  Spänning   12 Volt 

  Ström   3,5 - 10 A 

  Vikt   150 kg 

Tabell 3. Accusphere 2 

 

Evaporationskylare 

Samtliga evaporationskylare är takmonterade med en vattenbehållare placerad på hyttens 

baksida. Förångningskylare finns tillverkade av Webasto (se figur 1), Dirna (se figur 2,) och 

Eberspächer (se figur 3). Prestanda för NiteCool, ByCool och Ebercool ses i tabellerna 4, 5 och 

6. 

 

  Ström   0,6 – 6,3 A 

  Spänning   24 Volt 

  Dimension (B x H x D)   895 x 125 x 725 (mm) 

  Vikt   19 kg 

Tabell 4. NiteCool TCC-100. 

 

Figur 1. Webastos kylenhet NiteCool. 

 

 

  Ström   0,4 – 4 A 

  Spänning   24 Volt 

  Dimension (B x H x D)   790 x 220 x 860 (mm) 

Tabell 5. ByCool. 

 

Figur 2. Dirnas Kylenhet ByCool. 

 

 

  Ström   4 A 

  Spänning   24 Volt 

  Dimension (B x H x D)   750 x 210 x 820 (mm) 

  Vikt   35 kg 

Tabell 6. Ebercool. 
 

Figur 3. Eberspächers kylenhet Ebercool. 

 

 

AC-kylare 
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Tillverkaren Sleeping Well har tre produkter i sitt sortiment; Obló, Arctic 1000 och Arctic 2000. 

Arctic-serien är ett system som består av separat; förångare, kondensor och kompressorenhet (se 

figur 4). Separata komponenter innebär en mer avancerad montering, men med fördelen att 

luftutsläppen kan placeras vid bäddarna. En fördel utöver det är även att takluckans öppning 

behålls fri. Obló är en takmonterad kylare (se figur 5), vilken från marknadsundersökningen var 

den AC-kylare som drog minst ström (se tabell 7).  

 

 

Kondensor   Förångare  Kompressor och styrenhet 

Figur 4. Modulbaserat system. 

 

 

 

Figur 5. Takenheten Obló. 

 

 Modell  Obló  Arctic 1000  Arctic 2000 

 Ström  7,5 – 14,5 A  35 A  37 – 75 A 

 Spänning  24 Volt  12 Volt  24 Volt 

 Kylning  950 W  650 / 950 W  1,8 kW 

 Dimension  841 x 198 x 595  640 x 250 x 160  714 x 300 x 103 

 Vikt  32 kg  22 kg  36 kg 

Tabell 7. Sleeping Well’s AC-kylare. 

 

Inom området rastkyla har det sedan tigare gjorts tester på AC-kylaren från Waeco. Den ansågs 

då vara den bättre utav tre testade kylare, varav en evaporationskylare. Under provet så var 

Waecos CoolAir den kylaren som drog mest ström, med en förbrukning av 150 – 350 W, det 

motsvarar dock ca 4 ampere mindre än vad tillverkarna själva anger i förbrukning (se tabell 8). 

Waecos kylare är avsedd för montage i takluckans öppning (se figur 6). 
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 Ström  12 – 18 A 

 Spänning  24 Volt 

 Kylning  800 W 

 Dimension  565 x 401 x 690 

 Vikt  20 kg 

Tabell 8. Waeco CA-800. 

 

Figur 6. CoolAir CA-800 från Waeco. 

 

Tillverkaren Dirna har ett stort utbud av AC-kylare , uppdelade i produktserierna; Split Twin, 

Dinamic och Compact (se tabell 9). Sortimentet rymmer enheter både för montering direkt i 

takluckans öppning samt kylare uppbyggda som modulsystem. I tidigare rastkylaprov testades 

kylaren Dinamic 1.1, men då under namnet MiniCool. Provet visade på en förhållandevis låg 

energiförbrukning som uppgick till 100 – 250 W, dock upplevdes kylning inte lika god som för 

CoolAir CA-800 från Waeco.  

 

Från Dirnas finns högpresterande kylare avsedda att kunna användas under dagen och med 

belastning från solen, de så kallade night and day produkterna har en kylningseffekt på 3000 W, 

vilket innebär en hög strömförbrukning upp till 38 A. Split Twin är en modulbaserad serie där 

användaren själv kan anpassa och välja placering för kondensor, förångare och kompressorenhet, 

vilket medför fördelarna att önskad placering av luftutsläppen kan väljas. Dinamic-serien har ett 

tvådelat system med kondensor enheten monterad på utsidan av hyttens bakre vägg.  I tabellen 

nedan ses specifikationer för samtliga modeller. 

 

 Modell  Ström  Spänning  Kylning  Dimension  Vikt 

 Split Twin 2.0  42 – 62 A  12 V  2000 W  Moduler  33,5 kg 

 Split Twin 3.0  12 – 38 A  24 V  3000 W  Moduler  33,5 kg 

 Dinamic 1.1 12  12 – 27 A  12 V  1050 W  785 x 630 x 197 mm  29 kg 

 Dinamic 1.1 24  9,5 – 16 A  24 V  1050 W  785 x 630 x 197 mm  23 kg 

 Dinamic 1.2  9 – 18 A  24 V  1200 W  785 x 630 x 197 mm  29 kg 

 Compact 1.4  10,5 – 18 A  24 V  1400 W  826 x 726 x 176 mm  29 kg 

 Compact 1.6  7 – 19 A  24 V  1600 W  826 x 726 x 203 mm  28 kg 

 Compact 2.0  22 – 64 A  12 V  2000 W  826 x 726 x 203 mm  40 kg 

 Compact 3.0  25 – 38 A  24 V  3000 W  826 x 726 x 203 mm  38 kg 

Tabell 9. AC-kylare från Dirna. 
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Bilaga C 

Kyleffekten beräknas som den energi förångaren måste uppta för att hytten ska bibehålla +22ºC 

vid +30ºC omgivningstemperatur. För beräkningarna av värmeflödet in till hytten används 

Newtons avkylningslag. 

 

 (1) 

 

Där A är den värmeledande ytan, dvs. hyttväggarna,  är temperaturdifferensen mellan utsida 

och insida och  är Värmeövergångstalet för energiöverföringen. Värmeövergångstalet 

representerar här en sammansättning av överföring via konvektion samt ledning och beror av 

flera faktorer så som ytors dimensioner och geometrier, materialegenskaper och 

strömningsförhållanden. I fallet för värmeöverföring till hytten kommer därför övergångstalet att 

variera beroende på om värmeöverföringen betraktas för till exempel en glasruta eller en isolerad 

vägg. Vid beräkning av krävd kylningseffekt behövdes därför övergångstalet och alla ytor 

summeras, ovanstående ekvation kan då skrivas som.  

 

 (2) 

 

Värden för överföringstal och ytor kunde hämtas från tidigare rapport gjord efter arbete utfört av 

konsultfirman ECOPRO AB (se tabell 10). 

 

A [m2] [W/m2,K] 

1,8 7,6 

0,86 0,53 

0,34 0,75 

1,34 1,52 

2,97 1,4 

0,54 3,3 

1,11 1,4 

4,58 1 

5,7 1,2 

0,32 4,4 

4,11 1,4 

Tabell 10. Värmeövergångstal för hytten. 

 

Kyleffekten beräknas i enlighet med utförandet av rastkylatestet, som görs med luftinsläppen i 

stängt läge. Dock passerar en liten mängd luft in i hytten trots detta. Den inpasserande luften 

kommer bära med sig ett tillskott av värmeenergi som även den måste ledas bort. Detta medför 

att den totala värmeeffekten blir: 

 

 (3) 
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Hur mycket luft som passerar in i hytten beror på vilket läge hyttfläkten är inställd på. Beräkning 

av tillskottet värmeenergi medfört av ventilationen görs enligt 

 

 (4) 

 

Där  är luftens massflöde och är luftens specifika värmekapacitet. Insättning av ekvation (2) 

och (4) i uttryck (3), för ,  och massflödet, framtaget från ECOPRO’s 

arbetet, , ger: 

 

 

 

 

Viktigt att understryka är att beräkningarna endast avser motverkning av värmeledningen till en 

förarlös hytt. Med en förare i hytten skulle effekten öka med ca 180 W, då detta är vad en vuxen 

människas kropp påverkar omgivningen med. Med hänvisning till rastkylatestet provutförande, 

utan en testperson i hytten, bortsågs detta bidrag. 
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Bilaga D 

Kondenseringsenergin är summan av förångarenergin och kompressorns termiska verkan på 

köldmediet enligt 

 

 

 

Då massflödet är konstant under hela processen kan uttrycket skrivas om till 

 

 (5) 

 

Kretsprocessens verkningsgrad är kvoten mellan förångningseffekten och kompressorarbetet 

enligt 

 

 (6) 

 

Insättning av (6) i (5) ger: 

      

 (7) 

 

För framtagning av verkningsgraden används programvaran RS+3 från Danfoss. Programmet är 

utvecklat som ett beräkningsverktyg och genererar information om kompressorns tillstånd under 

olika driftförfaranden. Krävd indata för användning av programmet var förångningstemperatur 

och kondenseringstemperatur. Känt är att hyttkylning ska åstadkommas vid 

omgivningstemperaturen +30˚C, inledningsvis håller även kondensorn samma temperatur. 

Resonemanget ledde fram till att +35˚C valdes till kondenseringstemperatur, denna kan dock 

förväntas stiga om krävd kondenseringseffekt inte uppnås.   

 

Valet av förångningstemperatur, precis som valet av kondenseringstemperatur, följde ett 

resonemang som genom avgränsning genererade ett temperaturspann att välja ur. Vid 

förångningsarbete är alltid förångningstemperaturen lägre än mediet som kyls vilket för fallet 

innebär att temperaturen inte överskrider +30˚C. Vidare klarar kompressorn endast 

förångningstemperaturerna -25˚C till +15˚C, därmed kommer förångningstemperaturen att 

hamna inom detta spann och inte bli begränsat av den högre omgivningstemperaturen. 

Kompressorns arbete påverkas av skillnaden mellan kondenseringstemperaturen och 

förångningstemperaturen. En större differens mellan dessa kommer att innebära en högre 

tryckskillnad för kompressorn, med målet att driften ska bli så energisnål som möjligt ska därför 

temperaturdifferensen hålla lägsta möjliga värde. För vidare beräkningar användes därför 

förångningstemperaturen +15˚C. 

 

Med temperaturerna valda erhölls verkningsgraden  från programvaran RS+3 (se 

tabell 11). Verkningsgraden som varierar något beroende på kompressorvarvtal valdes gällande 

för då kompressorn gick på fullvarv, dvs. 4000 rpm.  
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 Rpm\˚C -25 -23,3 -20 -15 -10 -6,7 -5 0 5 7,2 10 15 

 2500 1,36 1,42 1,55 1,74 1,95 2,09 2,17 2,40 2,67 2,79 2,95 3,27 

 3000 1,32 1,38 1,51 1,70 1,90 2,04 2,12 2,35 2,61 2,73 2,89 3,20 

 3500 1,30 1,36 1,48 1,66 1,85 1,98 2,05 2,27 2,52 2,63 2,79 3,08 

 4000 1,28 1,34 1,45 1,62 1,81 1,93 2,00 2,22 2,45 2,56 2,71 2,99 

Tabell 11. Verkningsgrader vid olika förångningstemperaturer. 

 

Med ekvation 7 erhölls kondenseringseffekten 

 

 

 

För det framtagna driftfallet beräknas massflödet som differensen mellan förångningsentalpin 

och förångarens effekt, enligt uttrycket nedan. Med förångningstemperaturen (+15°C) och 

förångarens överhettning (+5°C) (se förångaren i bilaga A) kan entalpin 180kj/kg erhållas ur ett 

mollierdiagram (se figur 7) 

 

 (8) 

 

 

Figur 7. Mollierdiagram för R123a 

 

Med förångningseffekten 453,7 W, beräknades massflödet enligt ekvation 8. 

 

 

h1 h2 
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Bilaga E 

Kondenseringstemperaturens stigning analyseras för kondenseringseffekten  och 

rambalkens inledande temperatur, +30ºC. Förutsatt att all värmeenergi lagras i ramradiatorn och 

rambalken anliggande massa gäller ekvationen för materialens specifika värmekapacitet 

 

 

 

vilken skrivs om till 

 

 (9) 

 

Där      

 är ramradiatorns massa 

 är rambalkens anliggande massa 

 ramradiatorns specifika värmekapacitet 

 rambalkens specefika värmekapacitet 

  är den totala kondenseringsenergin under 8 timmars drift, enligt: 

 

 

 

Insättning av värden i ekvation 9 ger den osannolika temperaturökningen 

 

 

 

Termisklagring i ramradiatorn samt rambalkens anliggande del är inte möjlig för den krävda 

värmeeffekt, därför utfördes analys för mängden energi som diffunderar direkt till luften. 

Konvektion mot luften råder för ramradiatorn och för den del av rambalken som värms upp. 

Värmeenergin leds från köldmediets kanal och ut mot sidorna av ramradiatorn, en del av energin 

leds vidare in i ramen, slutligen sker övergång till luften (se figur 8) 

 

 

Figur 8. Värmeövergången från ramradiatorn. 
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Värmeeffekten som sprids från insidan av ramradiatorn och ut till luften beräknas enligt 

 

 (10) 

 

där arean är den fria ytan mot luften, , och h är värmeöverföringsfaktorn för det 

kombinerade fallet för ledning i materialen och konvektion mot luften. Värmeöverföringsfaktorn 

påverkas av materialens ledningsförmåga och dess tjocklek (se figur 9), för ramradiatorn enligt 

 

 

och för rambalken 

 

 

 

Figur 9. Värmeledningen från ramradiatorn. 

 

Där      

 ledningstalet för aluminium 

 ledningstalet för stål 

 konvektionstalet mot luften vid ramradiatorn 

 konvektionstalet mot luften vid rambalkens insida 

 värmeledningslängden från ramradiator till luft 

 värmeledningslängden från ramradiator till ram 

 värmeledningslängden från ram till luft 

 

Värmeövergångstalen beräknas för ramradiatorn och rambalken enligt 
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Den totala värmeöverföringen fås genom utveckling av ekvation 10 

 

 

 

Där dT är temperaturdifferensen mellan kondenseringstemperaturen och 

omgivningstemperaturen. Vid variation av konstant hållen kondenseringstemperatur erhölls de 

värmeeffekter som genom naturlig konvektion leddes ut till luften (se figur 10). 

 

 

Figur 10. Bortförd effekt i ramradiatorn. 
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Bilaga F 

 

Beräkningsdata och mätpunkter 

 Mätdata Data 1 Data 2 Data 4 Data 5 

 Temperatur Ram fram [ºC] 36,373 33,614 35,506 36,362 

 Temperatur Ram bak [ºC] 32,984 31,366 32,694 33,180 

 Temperatur Ram mitt [ºC] 48,666 40,284 44,965 47,578 

 Temperaturdifferens* [ºC] 9,3 5,1 7,7 9,0 

 Temperatur Ramradiator in [ºC] 63,502 53,507 59,615 63,081 

 Temperatur Ramradiator ut [ºC] 47,713 39,447 44,091 46,574 

 Temperatur Förångare in [ºC] 13,485 8,824 11,901 12,922 

 Temperatur Förångare ut [ºC] 14,630 16,916 18,213 17,201 

 Temperatur Kondensor in [ºC] 41,864 37,014 41,186 42,750 

 Temperatur Kondensor ut [ºC] 37,580 35,165 38,559 39,758 

 Lågtryck [Bar] 3,566 2,855 3,298 3,479 

 Tryck Ramradiator in** [Bar] 9,080 8,379 9,582 9,961 

 Tryck Ramradiator ut** [Bar] 9,136 8,425 9,630 10,003 

 Högtryck [Bar] 10,033 9,340 10,580 10,980 

 , R134a*** [kJ/kg K] 1,068 1,080 1,088 1,095 

 Massflöde [kg/s] 0,005 0,005 0,005 0,005 

* Mellan omgivningen och Ramradiatorn. 

** Relativa trycket mellan mätpunkt och omgivning. 

*** Rådande i Ramradiatorn (gasform) 

Effekter 

Massflödet varierade under samtliga driftfall och med osäkerheten för massflödets exakta värde, 

framtogs ett medelvärde medhjälp av Danfoss beräkningsprogram RS+3. Detta medelvärde 

användes vid effektberäkningar för samtliga driftfall.  

 

Värmeeffekten bortförd i kondensorn och förångaren beräknades genom analys av köldmediets 

entalpiförändring. Med känt kondenseringstryck fås entalpiförändringen med kondensorns in- 

och utloppstemperaturer. Då trycket efter kondensorn sjunker isentalpiskt (utan energiutbyte) 

kan förångarens entalpidifferens avläsas genom att utgå från entalpin vid kondensorns utlopp vid 

förångningstrycket och fram till förångarens utloppstemperatur. Illustration för hur avläsning 

görs visas i figur 11. 
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Figur 11. Entalpiförändring i kondensorn och förångaren. 

 

Entalpidifferensen med det i köldcykeln rådande massflödet ger värmeenergin enligt formlerna 

nedan. 

 

Kondensorns värmeeffekt: 

 

Förångarens värmeeffekt 

 

 

Värmeeffekten bortförd i ramradiatorn beräknas i enlighet med köldmediets specifika 

värmekapacitet  och massflöde .    

   

 

 

I tabell 12 ses samtliga effekter för förångaren, kondensorn och ramradiatorn. 

 

Drift    

Data 1 800 W 850 W 84,3 W 

Data 2 800 W 840 W 75,9 W 

Data 4 815 W 840 W 84,5 W 

Data 5 775 W 825 W 90,4 W 

Medel 798 W 839 W 83,8 W 

Tabell 12. Effekter för samtliga driftfall.  
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Bilaga G 

Temperatur variationer uppstod över förångaren på grund av ett lågt massflöde. I figur 12 kan 

avläsning av temperaturförändringar göras, figur 13 visar respektive mätpunktsplacering i 

förångargridden 

 

 

Figur 12. Temperaturvariation över förångaren. 
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Figur 13. Mätpunktplacering över förångaren.  
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Bilaga H 

Beräkningarna behandlar storleksökningen av ramradiatorn för att uppnå krävd 

kondenseringseffekt. Resultatet presenteras som överförd effekt per anläggningsyta mot 

rambalken. Då det var okänt hur mycket av värmeenergin som gick in i ramen och hur mycket 

som togs upp direkt av luften framtogs en allmän värmeöverföringskoefficient. För detta 

användes Newtons lag om avkylning.  

 

 (11) 

 

Arean, A, avser i detta fall ramradiatorns area mot balken och mot omgivningsluften. Formeln 

omskriven för beräkning av värmeöverföringskoefficienten se nedan. 

 

 

 

Överföringskoefficienten betraktades som konstant under hela förloppet, i verkligheten är en viss 

förändring att vänta då temperaturerna kommer förändras. Därefter ökades arean kontinuerligt 

med steglängden dA enligt nedan. 

 

 

 

Den nya effekten kunde återigen beräknas med Newtons avkylningslag (ekvation 11). I första 

steget av beräkning användes startvärdet för temperaturdifferensen mellan ramradiatorn och 

omgivningen.  

 

 

 

Då arean ökades skulle temperaturdifferensen mellan ytorna sjunka, men eftersom sambandet 

mellan temperaturens utveckling och arean var okänd approximerades temperaturen för varje 

ökning av arean. Detta gjordes enligt nedan. 

 

 

 

Den slutliga temperaturdifferensen beräknades som medelvärdet mellan temperaturskillnaden 

innan och approximationen. 

 

 

 

Som begynnelsevärden för beräkningarna hämtades temperaturdifferensen och den bortförda 

värmeeffekten från beräkningsvärdena, där medelvärdet av temperaturen var dT = 7,8ºC och 

medelvärdeseffekten var  (se bilaga F). Areans begynnelsevärde, , 
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hämtades från ramradiatorns konstruktion (se kapitel ramradiator). Resultatet ses i kurvan som 

representerar ökningen av värmeeffekten kontra anläggningsytan mellan ramradiatorn och 

rambalken (se figur 14). 

 

 

Figur 14. Bortförd effekt i ramradiatorn vid ökning av anläggningsytan. 

 

Konstruktionskoncept 

För att öka anläggningsytan mot ramen genererades några konceptuella lösningar på 

ramradiatorns fördelning kring rambalken (se figur 15). 
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Bilaga I 

  

Kyltornet 

Den naturliga konvektionen möjliggörs främst av tyngdaccelerationen, detta innebär att det är 

ytans höjd som inverkar vid god konvektion. Till följd av temperaturdifferensen uppkommer 

även en skillnad I densitet. Beräkningar utfördes först för det övergångstal som var att förvänta. 

Vid beräkningar av övergångstalet kunde ledningen från köldmediet och ledningen genom 

kyltornets material försummas då dessa är av mycket större storleksordning och inte medför en 

märkbar påverkan av resultatet. 

 

För beräkning av den naturliga konvektionens ledningstal behövde först Grashofs tal beräknas. 

Grashofs tal används vid karakterisering av luftens strömning över ytan. 

 

 (12) 

 

Där g är tyngdaccelerationen,  är luftens volymutvidgningskoefficient ( ), dT är 

temperaturdifferensen mellan yta och luften, H är ytans höjd och  är luftens kinematiska 

viskositet ( ). För att kunna göra beräkningar krävdes att en höjd för kyltornet 

valdes, denna valdes till 1,1 meter som ansågs vara realistisk att införa. Även 

temperaturdifferensen var okänd därför gjordes beräkningar för en serie temperaturer (se tabell 

13) 

 

dT  

15 26526626276 

14 24758184524 

13 22989742772 

12 21221301020 

11 19452859269 

10 17684417517 

9 15915975765 

8 14147534014 

7 12379092262 

6 10610650510 

5 8842208759 

4 7073767007 

3 5305325255 

2 3536883503 

1 1768441752 

Tabell 13. Grashofs tal vid varierad dT. 
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Med luftens värde för Prandtls nummer, , avgjordes det om flödet var laminärt eller 

turbulent. 

 

Laminärt:    

 

Turbulent:    

 

 

För samtliga fall råder turbulent flöde, vilket leder till följande ekvation för beräkning av 

Nusselts nummer med införande av ekvation 12. 

 

 (13) 

 

Nusselts nummer kunde slutligen användas för framtagning av överföringskoefficienten. 

 

 (14) 

 

Där  är luftens konduktivitet. Värmeöverföringskoefficienten i relation 

med kyltornets yttemperatur visas i figur 16.  

 

 

Figur 16. Värmeledningstalet vid ökande yttemperatur. 

 

Beräkning för krävd area då effekten 920 W bortförs gjordes med Newtons avkylningslag 

(ekvation 11), resultatet varierades därefter för olika ytstorlekar (se figur 17). 
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Figur 17. Kyltornets omgivande area. 

 

I tabell 14 listas de värden för temperatur och överföringskoefficienter som användes. 

 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,6 3,5 3,3 3,1 2,8 2,3 

Tabell 14. Beräkningsvärden. 

  

Konstruktionskoncept av kyltornet 

 

  

Höjd: 1,1 meter 

Bredd 0,4 meter 
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Fläktkylning 

Beräkningarna görs för påtvingad luftkylning av kondensorn, med avseende på vilket luftflöde 

som krävs då kondenseringseffekten 920 W bortleds. Fläkten från rastkylatestet används som 

modell vid uträkningarna. Värmeövergångstalet beror av kondensorns konstruktion, nödvändig 

data om kondensorns uppbyggnad ses i tabell 15. 

 

Kondensorn 

Värmeöverföringsarea  

Total front-area  

Värmeöverföringsarea per Total front-area,  20,15 

Fri front-area  

Fri front-area per m2,  0,508 

Kylflänslängd,   

Tabell 15, värden för kondensorn. 

 

Vid utveckling av värmeövergångstalet behövdes strömningskaraktären avgöras, för beskrivning 

av denna används Reynolds tal. 

 

 (15) 

 

Där V är strömningshastigheten över kylflänsarna och luftens dynamiska viskositet är 

. Strömningshastigheten över flänsarna blir större än hastigheten direkt efter fläkten 

då hastigheten ökar i en trängre passage (se figur 18). 

 

 

Figur 18. Hastighetsförändring. 

 

För framräkning av hastigheten över kylflänsarna gäller sambandet: 

 

 

 

Med ekvation 14 avgörs strömningskaraktären vid olika fläkthastigheter (se tabell 16). 
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Laminärt:    

 

Turbulent:    

 

 

   

1,9 3,8 3844,5 

4,8 9,5 9669,5 

5,7 11,2 11416,9 

7,1 13,9 14212,9 

Tabell 16, Reynolds tal. 

 

Med en turbulent karaktär på samtliga luftflöden användes Dittus och Boelters korrelation för 

framtagning av värmeöverföringstalet, . Luftens termiska konduktivitet är  
 och Prandtls nummer är . 

 

 (16) 

 

Värmeöverföringstalet varierades för olika fläkthastigheter och volymflöden (se tabell 17 och 

figur 19). 

 

Volymflöde,    

330 1,9 25,1 

830 4,8 52,5 

980 5,7 59,9 

1220 7,1 71,4 

Tabell 17. Värmeöverföringen vid olika volymflöden. 

 



78 

 

 

Figur 19. Värmeöverföringens utveckling vid ökning av volymflödet. 

 

Överföringen av värmeeffekten beror av kylflänsarnas verkningsgrad, , enligt: 

 

 (17) 

 

Där värmeöverföringsarean  är produkten av luftflödets tvärsnittsarea och faktorn  (se tabell 

15). För en rak fläns med tjockleken  (då bredden b >> ) gäller sambandet 

 

 

 

med vilket kylflänsens verkningsgrad beräknas enligt 

 

 

 

Med ekvation 17 och de varierande värmeöverföringstalen från figur 19 kan den bortförda 

effekten beräknas som funktion av luftflödet (se figur 18). 
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Figur 18. Effektens utveckling för ökande luftflöde. 
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Förångningskylning 

Då kondensorns yta strilas med vatten förbättras den naturliga konvektionen. Värmeöverföringen 

blir en sammansättning av det konvektiva bidraget, , och värmeutbytet åstadkommet av 

vattenångans diffusion, . Den totala värmeöverföringen blir  

 

 (18) 

 

där  och  är värmeövergångstalen och kondensorns värmeöverföringsarea är . 

Vidareutveckling ger  

 

 (19) 

 

Varvid diffusionsövergångstalet vid förångning är en förbättring av konvektionstalet som beror 

av luftens relativa fuktighet. 

 

 (20) 

 

Där följande värden användes 

  

 Vattenångans molmassa.  

 Luftens molmassa.  

 Ångbildningsvärmens entalpidifferens.  * 

 Omgivningstrycket  

 Vattenångans mättningstryck.**  

 Vattenångans mättningstryck.***  

 Vattenytans temperatur på kondensorn. +35˚C 

 Omgivningstemperaturen +30˚C 

 Luftens relativa fuktighet. 50 – 80 % 

 Specifika värmekapaciteten för luft.  

* Motsvarande +35˚C kondenseringstemperatur. 

** Vid vattenytans temperatur, +35˚C. 

*** Vid luftens temperatur, +30˚C. 

Tabell 18. Beräkningsvärden. 

 

Med värdena från tabell 18 insatta i ekvation (20) kan uttrycket skrivas som 

 

 

 

och därefter införas i ekvation (19) 
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där det konvektiva bidraget beräknas för ledningstalet , som vid 

naturligkonvektion av atomsfärsluft är i spannet av .  Uttrycket kan slutligen 

skrivas som 

 

 (21) 

 

För variation av luftens relativa fuktighet fås resultatet av ekvation 21 enlig tabell 19. 

 

Relativ fuktighet,  Effekt,  

0,5 648 W 

0,6 580 W 

0,7 511 W 

0,8 442 W 

Tabell 19. Bortförd effekt vid varierad luftfuktighet. 

 

Kondensorn måste hållas konstant blötlagd då effekterna i tabell 19 ska uppnås. Vattenmängden 

anpassas därför efter avdunstningen som liter per timme. Mängden vatten beräknas som kvoten 

mellan effekten för vattenångans diffusion, , och förångningsentalpin, .  

 

 (22) 

 

För olika totaleffekter varierades massflödet enligt tabell 20. 

 

Effekt,  Massflöde,  Liter per timme 

648 W 0,24 g/s 0,86 

580 W 0,21 g/s 0,76 

511 W 0,18 g/s 0,65 

442 W 0,16 g/s 0,58 

Tabell 20. Vattenförbrukning vid olika effekter. 
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Vätskekylning 

Vätskekylning åstadkoms genom påtvingad konvektion mellan köldmediet och vatten, för detta 

har ett principiellt konstruktionskoncept tagits fram (se figur 19). 

 

 

Figur 19. Konceptuell konstruktion av vätskekylning. 

 

Konstruktionen dimensionerades av vattnets konvektiva egenskaper och rådande temperaturer. 

Beräkningarna grundades därför på sökning av det inre rörets mantelarea som gav 

konstruktionens längd, för detta har det inre rörets diameter 25 mm ansatts sedan innan. 

 

För turbulent strömmande vatten med hastigheten 0,5 – 5 m/s i ett rör med diametern 25 – 50 

mm varierar ledningstalet,  , mellan . Ur spannet av hastigheter 

används den lägsta möjliga (0,5 m/s) för att minska massflödet och med det konceptets 

strömförbrukning. 

 

Volymflödet vid flödeshastigheten 0,5 m/s och diametern 25 mm. 

 

 

 

Massflödet med densiteten  för vatten. 

 

 

 

Vid värmeöverföring från köldmediet till vattnet stiger vattentemperaturen från 

begynnelsetemperaturen +30˚C. Temperaturökning vid fullständig värmeöverföring erhölls 

genom beräkning för vattnets specifika värmeenergi enligt 

 

 

 

Där  är den specifika värmekapaciteten för vatten vid +30˚C. Beräkningar för krävd 

mantelarea på det inre röret fås enligt 
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 (23) 

 

Där  är den logaritmiska medeltemperaturen mellan fluiderna (se figur 20) och  

ledningstalet för vatten vid +30˚C. 

 

 

Figur 20. Illustration för temperaturer i värmeväxlare. 

 

Temperaturer erhölls från inhämtade datavärden (se bilaga F) enligt Tabell 21. 

 

Temperaturer 

Köldmedium in, * +59,9˚C 

Köldmedium ut, ** +36,7˚C 

Vatten in,  +30˚C 

Vatten ut,  +31˚C 

* Medelvärde, Temperatur Ramradiator in. 

** Medelvärde, kondenseringstemperatur. 

Tabell 21. Temperaturvärden från bilaga F. 

 

Den logaritmiska medeltemperaturen beräknas enligt uttrycket nedan 

 

 
(24) 

 

Med temperaturer från tabell 21 insatta i ekvation 24 erhölls medeltemperaturen 

. 

 

För uträkning av ledningstalet  mellan köldmediet och vattnet, behövdes strömningens 

karaktär avgöras. Med Reynolds nummer bestämdes det huruvida strömmen var turbulent eller 

laminär. Beräkningar utfördes för det inre rörets diameter d och den kinematiska viskositeten för 

vatten . Reynolds nummer beräknades enligt ekvation 15. 
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Då värdet för Reynolds nummer är större än 2300 karakteriseras strömmen som turbulent, 

fortsatta beräkningar görs således med Dittus och Boelters korrelation enligt ekvation 16. Där 

värdena för vattens termiska konduktivitet är  och Prandtls numret är 

. 

 

 

 

Med ekvation 23 erhålls det inre rörets mantelarea. 

 

 

 

För rördiametern 25 mm och mantelarean  blir längden. 

 

 

 

Då köldmediets rör är 25 mm i diameter kommer konstruktionens längd behöva vara minst 38 

cm. Konstruktionen skulle kunna minskas om röret formades till en spiral. Utan återkylning av 

vattnet kommer kondenseringstemperatur att stiga, därför skulle konceptet troligtvis behöva 

ytterligare en värmeväxlare mot omgivningen. Precis som för kyltornet skulle denna kyla genom 

naturligkonvektion. Återkylaren behöver dock inte vara lika stor då kretsens totala vattenmängd 

kan ökas genom användning av en vattenreservoar. 
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Värmeabsorption 

Konceptets konstruktion och storlek beror av mängden absorptionsmedium krävd för upptagning 

av värmeenergin. Värmeenergin upptas effektivt av en fluid som genomgår en förångning, ju 

mer energi som kan absorberas av fasomvandlingen desto mindre mängd av detta ämne kommer 

krävas. Av den anledningen bör ämnets förångningsenergi vara hög, sökningar för detta 

resulterade i att ammoniak valdes som arbetsmedium.  

 

Temperaturen ammoniaken förångas vid ska motsvara köldmediets kondenseringstemperatur, 

således anpassas trycket för att öka förångningstemperaturen. Vid kondenseringstemperaturen 

+35˚C och motsvarande mättnadstemperatur för ammoniak blir trycket 13,5 Bar. Avläsning ur 

ammoniaks mollierdiagram ger för +35˚C och 13,5 Bar förångningsentalpin 1122 kj/kg (se figur 

21). 

 

 

Figur 21. Entalpiökning för ammoniak under förångning. 

 

Den totala energin som upptas beror av mängden massa av ammoniak som används. För detta 

fall önskades hela kondenseringsarbetet, 920 W under åtta timmar, absorberas. Den krävda 

massan av ammoniak beräknas då genom framtagning av förhållandet mellan 

kondenseringsenergin och ammoniakens förångningsentalpi, 1122 kj/kg. Kondenseringsenergin 

under åtta timmars arbete blir 

 

 

 

Ammoniakens massa blir då 
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Konstruktionens storlek anpassades efter volymen för då ammoniaken var i gasform. Volymerna 

i flytande och gasformigt tillstånd framtogs med densiteterna;  och 

. Detta gav volymerna för vätska respektive gas: 

 

 

 

och 

 

 

   

För den principiellt beskrivna konstruktionen av konceptet som en cylinder rymmande volymen 

 listas dimensioner i tabell 22 för konceptets möjliga storlek. 

 

Diameter Höjd 

0,55 1 

0,4 1,4 

0,6 0,9 

0,7 0,8 

Tabell 22. Möjliga dimensioner för ammoniakbehållaren 
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Bilaga J 

För att utföra konceptvalet behövdes kriterier väljas, kriterierna skulle återspegla de viktiga 

egenskaper och aspekters som berörs vid införande av konceptet till exempel kan 

bränsleförbrukning vara ett kriterium vid val av bilmodell. Vidare skulle viktning väljas dvs. 

slagkraften för samtliga kriterier, detta gjordes genom rangordning av kriteriernas relevans. 

 

Med valda kriterier och viktningar listades varje koncept i urvalsmatrisen, varav ett valdes som 

referens. Samtliga koncept genomgicks för varje kriterium genom avgörande huruvida konceptet 

var bättre, sämre eller lika bra som referensen. Slutligen kunde en summering göras och 

konceptet med flest poäng valdes. Nedan listas och förklaras kriterierna, varför de har valdes och 

hur viktningen utfördes. 

 

Underhåll vid drift 

Det återkommande underhållet som användaren själv måste utföra. Kriteriet är starkt anknutet till 

den som använder produkten och systemets tillgänglighet.  

 

Tillverkningskostnad – leverantör 

Engångskostnaden för varje ny produkt. Klart relaterad till Scania, men även till användaren då 

detta påverkar produktens slutpris. 

 

Konstruktionens vikt 

Påverkar bränslekostnader och montering på bil, det är dock en ofrånkomlig faktor då alla 

funktioner som införs på bilen motsvaras av en fysisk vikt. 

 

Funktionens tillförlitlighet 

Direkt kopplad till produktens värde och hur nöjd användaren är. Användaren förväntar sig en 

hög tillförlitlighet och att produkten kan användas när den önskas. 

 

Energieffektivitet 

Hur mycket energi som måste matas in i systemet för att erhålla önskat arbete. Motsvaras av vad 

användaren betalar i drift.  

 

Modularisering 

Möjlighet till service. En enkelt utförd service blir både billigare och mer tidsbesparande både 

för användaren och för Scania. 

 

Utvecklingskostnad 

Kostnaden för produktutvecklingen är en engångskostnad under hela livscykeln. En god 

utveckling bidrar även till marknadsfördelar, så som patent och kunskap. 

 

Monteringstid 

Ökning av produktionstiden utförd av Scania. En längre tid medför större lönekostnader och/eller 

längre ledtider. 
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Rangordningen av kriterierna gjordes genom att utdelning av viktningspoäng. För detta användes 

en tankemodell baserat på två inverkande faktorer; frekvens och konsekvens. Ett 

koordinatsystem med faktorerna på varsin axel graderades 0 – 3 (se figur 22). Därefter kunde 

varje kriterium plottas med avseende på hur hög förekomsten var och hur hög påverkan på 

användaren och Scania var.     

 

 

Figur 22. Koordinatsystem för rangordning av kriterier. 

 

Efter poängutdelning utfördes en diskussion om resultatet varpå mindre justeringar gjordes och 

slutligen kunde viktningen fastställas (se tabell 23). 

 

 Underhåll vid drift 6 

 Tillverkningskostnad – leverantör 4 

 Konstruktionens vikt 3 

 Funktionens tillförlitlighet 8 

 Energieffektivitet 5 

 Modularisering 3 

 Möjlighet till service 2 

 Utvecklingskostnad 2 

 Monteringstid 3 

Tabell 23. Kriteriernas viktning. 
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Bilaga K 

Fläktar funna på marknaden kontrollerades för bortföring av 920 W kondenseringseffekt med 

följande steg: 

 

1. En fläkt med önskad dimension väljs. 

 

2. Fläktens flödesarean beräknas. 

 

3. Kontroll om effekten 920 W uppnås görs med graf från simulering. 

 

4. Hastigheten räknas om till fläkttrycket med hjälp av Bernoullis ekvation. 

 

5. Flödesarean och hastighet ger volymflödet. 

 

6. Med specifikation för fläkten görs kontroll om volymflödet kan levereras vid framräknat 

fläkttryck. 

 

Nedan utförs stegen för den valda fläkten: 

 

Steg 1 

Från specifikation erhålls fläktarean,  (se figur 25).  

   

Steg 2 

I figur 23 utförs kontroll om effekten kan uppnås för flödesarean och en möjlig lufthastighet. 

Med arean och den krävda kondenseringseffekten 920 W erhölls förhållandet: 
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Figur 23. Med  avläses lufthastigheten. 

 

Vid avläsning i figur 23 ses det att krävd lufthastigheten uppgår till 3,5 . 

 

Steg 3 

Med flödeshastigheten 3,5  kan nu mottrycket beräknas, detta görs genom användning av 

Bernoullis ekvation för förluster. 3,5  är hastigheten mot kondensorns frontyta, hastigheten 

som råder mellan flänsarna kommer öka eftersom passagen minskar från Bilaga J fläktkylning, 

hämtas förhållandet mellan hastigheten innan kondensorn och hastigheten mellan flänsarna: 

   

 

 

Bernoullis ekvation: 

 

 

 

Höjdskillnaden  är noll vilket leder till tryckdifferensen: 

 

 

 

Steg 4 

För den framräknade tryckskillnaden ska fläkten kunna leverera volymflödet: 
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Steg 5 

Kontroll i specifikation, i detta fall måste trycket räknas om från  till , vilket görs 

enligt: 

 

 

 

och ger trycket:  

 

 

 

Med volymflödet erhållet från steg 4 kan avläsning göras i figur 24. 

 

 

Figur 24. Specifikation för den valda fläkten. 

 

Avläsning visade att den valda fläkten klarade av att utföra arbetet med god marginal. 

Beräkningsstegen gjordes för ett flertal fläktar, varav vissa mindre fläktar inte kunde uppnå 

kraven. Fläkten som valdes tillverkades av SPAL och hade beteckningen: 30100343. Fläkten 

valdes framför andra undersökta fläktar då den var strömsnål och den minsta fläkt som uppnådde 

kraven. I figur 25 ses specifikationen över fläktens prestanda och dimensioner. 
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Figur 25. Specifikation för vald fläkt. 
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Bilaga L 

 

 

Infästningskoncept 1 

 

 

 

 

 

 

Infästningskoncept 2 
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Infästningens slutliga utseende 
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Övre infästningsbeslag 
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Undre infästningsbeslag 

 


