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Sammanfattning 
 
Under sex månader våren 2007 har ett samarbete mellan Volvo Lastvagnar och två studenter 
från KTH, inriktning Integrerad produktutveckling vid institutionen för maskinkonstruktion, 
pågått i form av ett examensarbete på 20 poäng.  
 
Dagens AC-system i Volvos lastbilar avger 20-40 g/år av köldmediet R134a som är en 
kraftfull växthusgas. Detta sker främst genom diffusion via slangar och tätningsmaterial. 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram förslag på tekniska lösningar på ett nytt AC-
system. Eventuella idéer från befintliga värmepumpar och kylsystem skall studeras för att 
minska eller eliminera utsläppen helt. Fokus har lagts på själva köldmediekretsen och de 
ingående komponenterna för att därigenom ta fram koncept där systemet är så kompakt och 
lätt som möjligt.  
 
Arbetet delades upp i fyra olika faser: Förstudie, konceptstudie, utvecklingsfas och rapportfas. 
Under förstudien planerades arbetet upp och en litteraturstudie genomfördes för att öka 
förståelsen för problematiken. Systemet delades även upp på komponentnivå där varje 
ingående komponent studerades. Under konceptstudien togs det fram förslag på lämpliga 
komponenter på marknaden och kontakt med återförsäljare, leverantörer och kunnig personal 
inom KTH upprättades. Därefter brainstormades de olika koncepten fram. Koncepten 
utvärderades med hjälp av diverse metoder för att få en överblick över varje koncepts för- och 
nackdelar. Under utvecklingsfasen vidareutvecklades det vinnande konceptet.  
 
Det koncept som visade sig vara bäst lämpat är ett extremt kompakt system med få 
komponenter enligt kravspecifikationens förutsättningar. De viktigaste komponenterna i 
systemet är en semihermetisk elektriskt driven kompressor från Sanden och en 
multivärmeväxlare från Multichannel som kombinerar evaporator och kondensor samt 
erbjuder säkrad överhettning och underkylning.  

 III



 
Den stora skillnaden med det nya systemet jämfört med dagens system är att 
köldmediekretsen kyls via en brinekrets istället för att vara luftkyld. Genom att integrera vissa 
delar samt optimera materialvalet i vissa komponenter går det att få ner systemet till samma 
vikt som dagens system. Systemet har också potential att fungera som en värmepump samt 
ersätta parkeringsvärmaren.    
 
Det slutgiltiga resultatet är en förstudie som, för att realiseras i en prototyp, behöver en hel del 
fortsatt utvecklingsarbete. Pga. den potential som detta system erbjuder har Volvo beslutat att 
fortsätta driva vidare resultatet av detta examensarbete i form av ett ”Advanced Engineering” 
projekt.  Tanken är att projektet ska påvisa om detta system, i och med kommande lagkrav, 
har potential att implementeras i nya lastbilsmodeller tidigast från 2011. 
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Abstract 
 
Stretching over six months, during spring 2007, a cooperation between Volvo Trucks and two 
students, from the Royal Institute of Technology (RIT) in Stockholm, has resulted in this 
master thesis report.  
 
Today, mobile air conditioning systems (MACs) emit roughly 20-40g of the refrigerant R134a, 
which is a powerful greenhouse gas, mainly through hoses and sealing material by diffusion. 
The main purpose of this project is to develop new technical solutions for the air-conditioning 
system, with possible ideas from heat pumps for houses, in order to minimize or eliminate the 
greenhouse gas leakage. The main priority has been to concentrate on the refrigerant circuit 
and the components within and by those means develop concepts where the system is as 
compact and light as possible. 
 
The work was divided into four parts: Pre-study, Concept-study, Development phase and 
Report phase.  
 
During the pre-study a Gant schedule was created to properly plan the timeline of the master 
thesis project. Also, a literature study was carried out to increase the understanding for the 
complexity of the problems. Further, the system was divided into single components, and 
every component was studied thoroughly.  
 
The concept-study was initiated as a number of suitable components on the market was 
proposed and contact with different retailers, suppliers and appropriate personal from RIT was 
established. Now that all the needed components where available several brainstorming 
sessions generated the different concepts. The concepts where evaluated with various methods 
to get an overview over every concepts pros and cons. During the development phase the 
winning concept was developed further. 
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The one concept that showed to be the most suitable is an extremely compact system with few 
components. The two most important components are a semi hermetic electrically driven 
compressor from Sanden and a Multi heat exchanger from Multichannel that combines 
evaporator and condenser and offers reliable super heating and sub cooling. 
 
The big difference with the new system compared to the old is that the refrigerant circuit is 
cooled by a brine circuit instead of being air-cooled. By integrating some parts in the system 
and optimizing the material of the components it is possible to reduce the weight to the levels 
of the current system. There is also potential for the system to work as a heat pump and 
replace the parking heater. As this report is written, the Volvo patent department is working 
on the possibility to patent the entire system or parts of it. 
 
The final product is a pre-study that, in order to be realised as a prototype, needs a lot of 
continued development. Due to the potential of this system, Volvo has decided to keep 
developing the results of this master thesis work in an “Advanced engineering” project. The 
thought for the project is to determine whether this system has the potential to be 
implemented in future Volvo truck models.  
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1 Introduktion 
 
Under sex månader våren 2007 har ett samarbete mellan Volvo Lastvagnar och två studenter 
från KTH, inriktning Integrerad produktutveckling vid institutionen för maskinkonstruktion, 
pågått i form av ett examensarbete på 20 poäng.  
Resultatet av samarbetet är denna rapport där ett slutgiltigt koncept över ett helt hermetiskt 
(läckfritt) AC-system till Volvos lastvagnar presenteras. Att utveckla ett nytt AC-system och 
implementera det i produktionen är en komplex uppgift som tar betydligt längre tid än vad 
som ryms i ett examensarbete. Denna rapport skall därför ses som en förstudie som ska kunna 
ligga till grund för Volvos fortsatta arbete med det slutgiltiga konceptet.  
 

1.1 Företagspresentation 
 

Volvokoncernen är ett internationellt företag med 90 000 anställda världen över. Företaget har 
produktionsanläggningar i 18 länder och finns till försäljning i 180 länder, se figur 1.  

 
 

Figur 1. Volvos produktionsanläggningar
 

 
 
 
 
 
 
 

 1



Koncernen delas upp i nio 
produktrelaterade affärsområden, 
samt ett antal affärsenheter, se 
figur 2. Omsättningen uppgår till 
248,1 miljarder kr varav Trucks 
står för 67 %. 
 
 
 
 Figur 2. De nio affärsområdena inom Volvokoncernen 
 
Affärsenheterna är ansvariga för att utveckla och leverera komponenter, service och support 
till Volvos affärsområden världen över. De fyra största är Volvo Powertrain, Volvo IT, Volvo 
Parts och Volvo 3P.1  
 
Volvo 3P delas upp enligt figuren till höger. Detta  

Figur 3. Organisationsdiagram över 3P 

examensarbete har utförts på avdelningen  
Seat & Cab Climate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Bakgrund 
 
Luftkonditionering (AC) har varit tillgängligt i olika typer av fordon i flera decennier. I 
personvagnar sedan tidigt 50-tal och ett decennium senare även i lastbilar, bussar etcetera, 
främst i USA. Volvo var den första lastbilstillverkaren som kunde erbjuda AC som 
standardutrustning 1977. Idag är de flesta fordon utrustade med AC, både ur säkerhets- och 
komfortsynpunkter.  
 
Köldmediet som användes från början var Freon (R12). Detta köldmedium tillhör gruppen 
CFC (klorfluorkarboner) som är starka växthusgaser med ett Global Warming Potential 
(GWP)-värde2 av 8400 CO2-ekvivalenter.3 CFC-gaserna var också orsaken till den förstörelse 
av ozonlagret som upptäcktes på 80-talet. 
 

                                                 
1 http://violin.volvo.net/volvogroup/corporate/en/organisation/organisation_landing.htm 
2 www.vingaker.se/webarchive/navi/20040602103758_Klimatstrategi_Vingåker.pdf
3 http://www.shecco.com/artikler/Greenhouse_gas_effects.htm 
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R12 förbjöds som köldmedie i mobila AC-system, värmepumpar samt stationära kylsystem i 
de flesta länderna den första januari 1995, främst på grund av ozonproblemet men också till 
följd av dess höga GWP. Köldmediet som ersatte R12 var främst R134a. Detta köldmedium 
har en GWP-faktor av 1300 CO2-ekvivalenter. Volvo fasade ut R12 och introducerade R134a 
i sina personbilar 1991 och i lastbilarna 1993. 
 
Köldmedierna är ofarliga för miljön så länge de stannar inom systemet. Tyvärr är det i 
praktiken omöjligt att förhindra läckage om inte systemet är helt hermetiskt, vilket inte är 
fallet med AC-system i fordon. Då komponenterna är utspridda i fordonet (kompressorn vid 
motorn, kondensorn på chassiet, evaporatorn i hytten) behövs flexibla slangar/rör, speciellt då 
hytten är fjädrad, måste kunna tippas 70° vid underhåll/reparationer av lastbilen samt p.g.a. de 
vibrationer som uppstår mellan chassi, motor och hytt. Slangar och tätningselement är alltid 
föremål för läckage då köldmediet ”vandrar” genom molekylär diffusion i dessa element. 
Dessutom tillkommer utsläpp till atmosfären genom olyckor, underhåll, hantering vid 
produktion etcetera. 
 
Mobila luftkonditioneringssystem har varit och är en källa till utsläpp av köldmedie till 
atmosfären. Den växande mängden av växthusgasen R134a till detta ändamål anses vara ett 
allt större problem då den har en hög GWP-faktor. Som en följd av detta har regeringar och 
miljöorganisationer börjat fokusera på möjligheten att reducera dessa utsläpp. Framtida 
Europeiska regleringar kommer att tvinga personbilsindustrin till att minska användningen av 
R134a i alla AC-system från och med 2011.  
 
Vilket köldmedium som ska ersätta R134a är fortfarande oklart men GWP-faktorn får ej 
överstiga 150 GWP. Det är svårt att förutsäga hur och när men lastbilsindustrin kommer också 
att påverkas av denna reglering.  
 

1.3 Problembeskrivning 
 
En snabb bedömning av de förslag om framtida köldmedier och systemlayouter visar att det 
kommer att bli svårt att kopiera ett luftkonditioneringssystem från personvagnssidan och 
fortfarande uppfylla kraven på prestanda, hållbarhet, livslängd, funktion osv. Detta beror på 
att så som systemet är designat i dagens lastbilar går det inte att komma ifrån användandet av 
flexibla slangar. Eventuellt kan idéer från värmepumps- och kylskåpsindustrin implementeras 
för att ta fram ett helt nytt system.  
 
Problematiken ligger alltså dels i att konstruera ett AC-system som är helt läckfritt och dels i 
att funktionaliteten hos systemet ska vara oberoende av yttre parametrar såsom motorvarvtal, 
fordonshastighet etcetera. Ett system som uppfyller dessa krav är ett helt nytt koncept som 
innebär fördelar i form av lägre bränsleförbrukning, mindre underhållskostnader och 
effektivare nedkylning av kupén. 
 
Frågor man kan ställa sig i samband med detta är följande: 
 
Hur ska systemet göras helt läckfritt? 
Var ska systemet placeras på lastvagnen för att minimera längden på rör och påverka förarens 
miljö så lite som möjligt? 
Hur ska kondensorn kylas? 
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1.4 Syfte 
 
Detta examensarbete har tilldelats 2 studenter från KTH och omfattar 20 högskolepoäng. 
Arbetet omfattar både teori och praktik och reflekterar på många sätt avdelningens sätt att 
bedriva projekt. Detta ska i sin tur ge studenterna möjlighet att genomföra ett organiserat 
projekt med strukturerade metoder. Metoderna ska ligga till grund för studenternas utveckling 
och insyn i arbetsgången vid integrerad produktutveckling som gett Volvo Lastvagnar alla 
dess fördelar gentemot sina konkurrenter.  
 
Dagens AC-system i Volvo FH uppskattas avge 20-40 g/år av växthusgasen R134a främst 
genom diffusion genom slangar och tätningsmaterial. Syftet med detta examensarbete är att ta 
fram förslag på nya tekniska lösningar till AC-systemet där eventuella idéer från befintliga 
värmepumpar och kylsystem kan användas för att därigenom minska eller eliminera utsläppen 
helt. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Att ta fram ett nytt AC-system och implementera det i ett fordon är en väldigt komplex 
uppgift som kräver flera års utvecklingsarbete. Att hinna med detta under ramen av ett 
examensarbete är därför inte möjligt. Därav har en del avgränsningar gjorts dels för att arbetet 
inte skall sväva ut men också för att mer effektivt kunna fokusera på den verkliga uppgiften, 
dvs. att ta fram ett koncept över ett helhermetiskt AC-system. 
 
Detta har lett till att examensarbetet har resulterat i en förstudie med ett valt koncept som 
studerats och beskrivits extra noga. Tanken är att examensarbetet i framtiden skall användas 
som stöd för vidareutveckling av systemet. 
 
Följande punkter har inte studerats ingående: 

• Hur kompressorn skall strömförsörjas 
• Hur Brinekretsarna skall dras från det hermetiska systemet 
• Vilken kringutrustning behövs till Brinekretsarna så som pumpar och ventiler 
• Vilken sammansättning det skall vara på Brinelösningen 
• Möjliga placeringar för det hermetiska systemet har undersökts. Huruvida en viss balk 

klarar av att bära systemet har dock inte beaktats 
• De ekonomiska aspekterna 
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2 Tillvägagångssätt  
 
Examensarbetet delades upp i tre olika faser. Dessa presenteras här nedan. 
 

2.1 Litteraturstudie 
 
Arbetet delades upp i en teoridel där bakgrundsfakta, litteraturstudie samt beskrivning av 
problemet ingick. Detta gav en större förståelse för uppgiften och de problem som skulle lösas. 
Dessa problem ledde till formuleringen av krav som behövs för att utveckla ett smart och 
effektivt AC-system.  
Inom ramen för teoristudien ingick även att strukturera upp arbetet och skapa en 
kravspecifikation. Systemet studerades dels i sin helhet och dels på komponentnivå. 
 

2.2 Konceptutveckling 
 
Då en god förståelse för systemet hade erhållits startades nästa fas, konceptutvecklingen. 
Koncept skapades med hjälp av Brainstorming och utvärderades med diverse arbetsverktyg 
som Pughs matris och SWOT-analys, se avsnitt 6.1 Det vinnande konceptet visualiserades i 
form av en Mockup och de övriga förkastades.  

2.2.1 Brainstorming 
Denna metod går ut på att få fram ett stort antal nya idéer. Även förslag som låter helt galna 
skall läggas fram, detta för att få igång kreativiteten.4 Metoden består av följande steg: 

• Gå igenom och förtydliga varje bidrag så att alla i gruppen förstår dess innebörd. 
• Sortera och kombinera liknande idéer. 
• Rangordna de idéer som fått flest röster och som skall arbetas vidare med. 

2.2.2 Val och utvärdering av koncept 
Här handlar det om att välja ut de koncept som bäst uppfyller kravspecifikationen. Detta kan 
bland annat göras med Pughs utvärderingsmatris som är en metod som används för att 
klassificera de olika koncepten jämfört med ett referenskoncept. 
 
Vid utvärderingen är det viktigt att man tar hänsyn till kompatibiliteten hos metoderna samt 
har i baktanke att de enskilt bästa medlen inte alltid leder till de bästa lösningarna sett ur ett 
helhetsperspektiv 
 

2.3 Vidareutveckling 
 
I denna fas utvecklades det vinnande konceptet för att ge en bra grund för Volvo att arbeta 
vidare med resultatet. Under utvecklingsarbetet har systemet kontinuerligt jämförts med 
dagens system för att verifiera potentialen. 

                                                 
4 http://www.byggai.se/pl/ac4da887-8998-42cd-b4bc-fa4917e95e13-29.html 
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3 Förstudie 
Då detta examensarbete är väldigt komplext och av teknisk karaktär krävdes att en noggrann 
förstudie genomfördes innan konceptframtagningen påbörjades.  
 
För att förstå de tekniska förutsättningarna och öka förståelsen kring problemet undersöktes 
systemet som används i dagsläget. För att sätta sig in i dagens system gjordes besök i verkstad 
där ett befintligt monterat AC-system på lastbil kunde studeras för att få en övergripande bild 
av vad som skulle göras. Via handledare, experter på området samt tekniska 
produktbeskrivningar tillhandahållna på Volvo ökades förståelsen för systemet och idéer för 
hur problematiken skulle angripas föddes.  
 
En djup litteraturstudie genomfördes för att få en uppfattning om de komponenter som finns 
på markanden idag. Detta gjordes genom litteratursökning via Internet och kurslitteratur.  
 
Ett löst förslag skissades på hur grundutförandet av det hermetiska systemet skulle kunna vara 
utformat samt var det skulle kunna placeras. Detta för att få en uppskattning av vilka 
komponenter som skulle behövas med avseende på storlek och vikt. En kontinuerlig 
diskussion med forskare på KTH och handledare på Volvo underlättade processen ytterligare. 
 
Systemet delades upp på komponentnivå där varje komponent studerades mer ingående och 
sökningen efter nya komponenter påbörjades. Varje sådan komponent skulle dels kunna 
ersätta dagens motsvarande komponent men också kunna passa in i det hermetiska systemet. 
Tillverkare, återförsäljare och grossister kontaktades och deras utbud undersöktes och 
jämfördes med varandra.  
 

3.1 Hur fungerar ett AC-system? 
 
Ett AC-system är en sluten process som är uppbyggd i fyra steg: kompression, kondensering, 
expansion och förångning. Till denna process behövs fyra huvudkomponenter: kompressor, 
kondensor, termostatisk expansionsventil (TXV) och evaporator, se figur 4.  
 
Dessa komponenter är ihopkopplade via rör eller gummislangar. I dessa transporteras 
köldmediet mellan de olika komponenterna och befinner sig i olika tillstånd beroende på 
temperatur och tryck.5

 
Systemets primära funktion är att transportera den värme som tas upp i evaporatorn från 
kupéluften och avge denna värme i kondensorn till ytterluften. 

  

Figur 4. Kopplingsschema samt processförlopp i 
köldmediets s,T- och h,log(p)-diagram 
 

                                                 
5 Olsson, J-E. (1983): Luftkonditioneringssystemet i P70, Reg.nr 56220-938, Volvo AB 
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Kompressorns uppgift är att komprimera köldmediet och bygga upp ett tryck. Den klarar 
endast av att arbeta med gas. Gasen som nu har hög temperatur och tryck pumpas vidare till 
kondensorn där köldmediet kyls och kondenseras till vätska med bibehållet tryck. Vid 
kondenseringen frigörs värme som avges till ytterluften. Efter kondensorn fortsätter 
köldmediet till TXV:n vars uppgift är att sänka trycket och släppa igenom rätt mängd 
köldmedie till evaporatorn. Köldmediet är nu i vätskefas och har lågt tryck då det kommer in 
till evaporatorn som är en värmeväxlare som är integrerad i klimatenheten under panelen på 
passagerarsidan. Då köldmediet p.g.a. tryck och temperatur strävar efter att återta sitt 
naturliga tillstånd (gas) tar den upp värmen från luften som passerar evaporatorns yta. Detta 
leder till att den passerande luften blir kallare och kyler i sin tur ner hytten. Köldmediet är nu i 
gasform och sugs tillbaks till kompressorn där förloppet upprepas.6

 

3.2 Dagens AC-system 
 
Idag har de flesta lastbilstillverkare liknande utformanden på AC-systemen. Här följer en 
beskrivning av Volvo Lastvagnars AC-system som det ser ut idag. 

3.2.1 Uppbyggnad 
Dagens AC-system är uppbyggt av enskilda komponenter som är utspridda i lastbilen. 
Receiver/Dryer (R/D) och kondensorn är placerade i fronten medan kompressorn sitter på 
motorblocket och drivs via en rem av motorn. Evaporatorn är placerad i klimatenheten som 
sitter under passagerarens panelbräda. Layouten på det nuvarande systemet medför att flexibla 
slangar måste användas på grund av vibrationer mellan motor, chassi och hytt samt att hytten 
är fjädrad ±50 mm samt även skall kunna tippas framåt. 
För att kunna tömma och fylla på systemet med köldmedie används en fyllventil placerad på 
högtryckssidan (här på R/D). För att få en så bra evakuering som möjligt innan fyllning 
används även en serviceventil på lågtryckssidan. Denna är placerad i fronten på lastbilen strax 
ovanför kondensorn. Skiss över dagens system visas i figur 5 nedan. Evaporator och TXV 
som också ingår är inte visualiserade. 
 

Frontkondensor 
placerad i fronten 
på chassi 

R/D placerad på 
hytt i fronten 

Serviceventil

Kompressor placerad på motor 

Figur 5. Skiss över dagens system 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Ekroth, L. och Granryd, E. (1994): Tillämpad termodynamik, sid 279, Avdelningen för tillämpad 
termodynamik och kylteknik, 3:e tryckning, Grafiska gruppen AB, Stockholm. 

 7



 

3.2.2 Problematik 
Då systemet är utformat som det är tillkommer en del problem. Rörelserna som uppstår 
mellan chassi, motor och hytt samt att hytten skall kunna tippas framåt leder till att flexibla 
slangar måste användas och därigenom uppstår flera skarvar. Då kompressorn är remdriven 
behövs det även en axeltätning. Kontentan av detta är att det förekommer läckage av 
köldmedie via molekyldiffusion i storleksordningen 20-40g R134a/år vilket anses bidra till 
växthuseffekten.  
Det krävs i dagsläget flera steg i produktionsprocessen för att montera AC-systemet. En 
fordonsfabrik är inte den mest lämpliga miljön att hantera de smuts- och fuktkänsliga 
komponenterna. Dessutom är fyllprocessen förknippad med flera problem såsom svåranvänd 
utrustning, ofullständig läcksökning, icke köldmediecertifierad personal med mera. Då dagens 
kompressor drivs av en rem från motorn är inte effektbehovet optimerat vilket leder till en 
sämre verkningsgrad. 

3.3 Alternativa köldmedier 
 
Då nya lagkrav från EU kommer fasa ut R134a som köldmedie i mobila AC-system har det 
uppstått en diskussion om vilka alternativa köldmedier som kan ersätta R134a. Nedan följer 
en beskrivning av dessa. 

3.3.1 R134a (Dagens system) 
R134a (1,1,1,2-Tetrafluoretan) tillhör HFC-familjen.7  Köldmediet introducerades i Mobila 
AC-system (MAC) som ersättare till R12 (även kallat Freon, Du-Pont’s handelsnamn) i 
början på 90-talet.  
 
De största förändringarna i komponentsammansättningen i detta system jämfört med ett R12-
system är annorlunda gummiblandningar i tätningselement och i vissa fall annorlunda 
blandningar i gummislangar. Anledningen till detta är att oljetypen PAG (Poly-Alcylene-
Glycole) introducerades för smörjning av kompressorn till skillnad från R12-systemet där en 
mineralolja användes. Vidare var anledningen till bytet av olja att mineraloljor inte 
cirkulerade tillräckligt bra genom ett R134a-system.8 I figur 6 nedan illustreras en kylprocess 
med R134a som köldmedie. 

                                                 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/R-134a 
8 Björkerud, U. (2004-12-01): Phase out of R134a as MAC refrigerant, sid 6, Volvo 3P 
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Figur 6. En typisk R134a cykel. Ett AC-system med R134a som 
köldmedium följer en normal Carnot värmepumpsprocess i 
Mollierdiagramet. (Tryck-Entalpi) 

 
Läckage av köldmediet sker i ett väldesignat och balanserat system främst genom molekylär 
diffusion genom gummirör och tätningselement. Denna typ av läckage definieras på Volvo 
som ”kontrollerat läckage”.  
 
Det är svårt att uppskatta mängden köldmedie som lämnar systemet genom kontrollerat 
läckage då detta är beroende av typen av körfall, klimatzoner, körningstimmar per dygn och 
så vidare. En väldigt grov uppskattning, för en FH-lastbil som körs 16 timmar/dag i centrala 
Europa, är 30g R134a/år av den totala mängden köldmedie på 1250g.9 Detta motsvarar 39 kg 
CO2/år sett ur ett globalt växthusperspektiv, se avsnitt tekniska beräkningar. 
 
Kontrollerat läckage kan minimeras redan i designstadiet av systemet genom att välja rätt 
material för slangar och tätningselement, minimera antalet anslutningar, läcksöka 
komponenter etcetera. 
 
Okontrollerat läckage definieras på Volvo som den typ av läckage som sker då komponenter 
går sönder eller korroderar samt på grund av fel hantering vid hopsättning eller service. När 
detta händer kan man anta (värsta scenariot) att allt köldmedie i systemet avges till atmosfären, 
motsvarande 1600 kg CO2 i växthuseffekt. Denna typ av läckage kan minimeras genom 
relevant specifikation av komponenter (hållbarhet etcetera), trimning av systemet för bästa 
prestanda, operatörsoberoende montering av komponenter, skydd för komponenter utsatta för 
smuts och stenskott, utbildningar och rutiner för hantering av köldmedie etcetera. 

3.3.2 CO2 (R744) 
När CO2 används som köldmedie går det under benämningen R744. Koldioxid har, av 
myndigheter och vissa företag i branschen, tidigare pekats ut som det främsta alternativet till 

                                                 
9 Björkerud, U. (2004-12-01): Phase out of R134a as MAC refrigerant, sid 7, Volvo 3P 
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R134a. Då CO2 har ett lågt GWP10 har starka aktörer i branschen mer eller mindre lovat att de 
kan ha fordon med CO2 som köldmedium i AC-systemen i produktion inom en snar framtid. 
Detta har orsakat en spiral av förväntningar hos myndigheter och miljörörelser. 
 
Daimler-Chrysler (DC) förklarade 1999 att de kommer att ha en bil med CO2 i produktion 
2003. Reaktionen från politiska ledare och olika miljöorganisationer var att försöka trycka 
hårdare för förbjudandet av R134a, eftersom det tydligen var tekniskt möjligt att producera 
bilar med CO2-system. Senare har DC skjutit upp lanseringen till 2004 och därefter till 2006. 
Inofficiellt är nu projektet lagt på is.11 Anledningarna till detta är förmodligen höga kostnader 
och problem med oljud/vibrationer. 
 
Faktum är att branschen överger CO2 mer och mer. Nya R134a-liknande substanser har sett 
dagens ljus, dock råder det tidsbrist för att ta fram ett färdigt system till 2011. 

Teknologi 
Den mest anmärkningsvärda egenskapen för CO2 jämfört med konventionella köldmedier är 
den låga kritiska temperaturen på 31,1°C. Detta för med sig att AC-system i de flesta fall 
kommer att arbeta över det kritiska trycket på 73,8 bar, ibland så högt som 160 bar, se figur 7. 
Värmeavgivningen sker vid överkritiskt tryck vilket medför höga trycknivåer i systemet. 
Cykeln kallas transkritisk, d.v.s. med underkritiskt tryck på lågtryckssidan och överkritiskt 
tryck på högtryckssidan.12  
 

 
 

Figur 7. En typisk CO2 cykel. Ett AC-system med CO2 som köldmedium 
arbetar över förångningskurvan i Mollierdiagrammet. (Tryck-Entalpi) 
 

 
 

                                                 
10 http://www.aa1car.com/library/2005/us030552.htm 
11 Björkerud, U. (2004-12-01): Phase out of R134a as MAC refrigerant, sid 9, Volvo 3P 
12 www.vok.lth.se/~eep/courses/ehproj/co2vp.doc
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Problematik 
Utveckling av CO2-system har lett till ett antal tekniska problem som kan vara svåra/omöjliga 
att överkomma. I huvudsak är dessa problem: 
 

1. Hur man ska hantera det höga trycket i systemet (upp till 170 bar)  
2. Få systemet helt tätt i en process där fordonen blir massproducerade 
3. Lokalisera och avhjälpa fel i form av små läckor som kan orsaka tekniska fel på 

systemet. Felsökning (läcksökning) med ”normal” utrustning är i princip omöjlig att 
genomföra praktiskt på verkstäderna. 

4. Få systemet att arbeta bra under alla typer av körfall. I varmt klimat har CO2-system 
lägre prestanda och COP jämfört med R134a och R152a-system 

5. Ett CO2-system är dyrare (storleksordningen 100-150 €) och väger mer än ett R134a-
system13 

3.3.3 Propan (R290) 
Då propan är väldigt brandfarligt, vid vissa koncentrationer i luften, har inga 
underleverantörer egentligen lagt ner resurser på att försöka utveckla något system till MAC. 

3.3.4 R152a 
R152a hör precis som R134a till HFC-familjen och har liknande kemiska egenskaper. Ett 
R152a-system kan byggas med liknande komponenter som ett R134a-system och eftersom 
GWP-faktorn är låg, 140 CO2-ekvivalenter, finns anledning att undersöka om R152a kan vara 
en ersättare till R134a.14

 
Företaget Delphi har undersökt möjligheten att införa R152a som köldmedie i mobila AC-
system. Resultat har presenterats i rapporten ”An investigation of R152a and Hydrocarbon 
Refrigerants in Mobile Air Conditioning”.15 Följande resonemang bygger främst på denna 
rapport. 
 
De största skillnaderna i ett R152a-system jämfört med ett R134a-system är: 

• Lägre molekylvikt innebär mindre köldmedie i systemet, en reduktion med 34 % 
• Bättre COP för alla körfall, mellan 5 % och 15 % bättre beroende på typ av körning 

(omgivningstemperatur, stillastående, motorväg o.s.v.) 
• Bättre värmeöverföring i evaporator och kondensor innebär att storleken kan reduceras 

och därmed behövs mindre köldmedie i systemet 
• Högre uttemperatur från kompressorn, ungefär 10 °C, innebär större påfrestningar på 

kompressorn och snabbare temperaturåldring av AC-slangar 

3.3.5 Köldmedier under utveckling 
Det senaste är: Honeywell Fluid H, samt Du-Pont DP-1. Bägge två är s.k. blends. Nu har 
dessutom Du-Pont och Honeywell i ett pressmeddelande annonserat att de skall samarbeta för 
att utveckla ett nytt framtida köldmedie för fordonsindustrin16. 

                                                 
13 Björkerud, U. (2004-12-01): Phase out of R134a as MAC refrigerant, sid 11, Volvo 3P 
14 http://www.r152a.com/ 
15 www.delphi.com/pdf/techpapers/1999-01-0874.PDF
16 Ulf Björkerud, Volvo 3P  
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4 Resultat 
 
Nedan presenteras kravspecifikationen, de tekniska beräkningarna och framtagningen av 
komponenter till det nya systemet. 
 

4.1 Kravspecifikation 
 
En kravspecifikation utformades under konceptfasen. Den är uppdelad i övergripande krav 
som gäller hela systemet och krav som gäller för varje ingående komponent. Dessa krav skall 
uppfyllas för att projektet skall anses som lyckat. I kravspecifikationen finns också önskemål 
som tillför företaget ett mervärde om de uppfylls. Uppdateringen har varit kontinuerlig under 
projektperioden och krav och önskemål har förändrats med tiden.  

4.1.1 Primära 
• Undersök alternativa fabrikat av komponenter (kompressor, kondensor, evaporator) 

och optimera systemet med hjälp av dessa. 
• Göra systemet hermetiskt. 
• AC-systemet skall ge tillräcklig kylprestanda för att kyla ner hytten från ca 60 grader 

på 15-20 min. 
• Utred var systemet kan placeras 
• Systemet skall vara helt underhållsfritt, skall inte behöva repareras annat än efter yttre 

påverkan, t.ex. krock 
• Systemets prestanda skall underbyggas med tekniska beräkningar. 
• Systemet och alla delkomponenter skall vara dimensionerade så att de är godkända för 

en mobil miljö och klarar alla typer av körning utan att ta skada med hänsyn till 
vibrationer, temperaturväxlingar och smuts. 

• Systemets vikt skall i största mån minimeras, d.v.s. inte överskrida dagens AC-system. 
• Systemet skall i största möjliga mån vara så kompakt som möjligt. 
• Rörlängd skall vara så kort som omständigheterna tillåter. 
• Systemet skall kunna monteras och fyllas innan det kommer till fabrik 

4.1.2 Krav på komponentnivå 
 
Kompressor 

• Införa en hermetisk eller semihermetisk elektriskt driven kompressor, (ej remdriven 
som i dagsläget. 

• Jämför olika kompressortyper (deplacement, kolv, scroll) utifrån pris, livslängd, 
prestanda och vikt. 

• Kompressorn skall optimeras m.a.p flöde och prestanda. 
• Kompressorn skall ha en effekt motsvarande 5-6 kW kyleffekt. 
• Kompressorn skall strömsättas från batteriet. 

 
Evaporator 

• Skall klara av en kyleffekt på 6 kW. 
• Skall ha en så jämn temperaturfördelning som möjligt. 
• Skall vara kompatibel för kylning av vätska. 
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Kondensor 

• Undersök vilken typ av kondensor som är bäst lämpad, t.ex. fläktkyld, vätskekyld. 
• Undersök olika utformanden av kondensor, t.ex. Serpentine, Plate n fin, Tube n fin. 
• Kylbehovet skall ej vara kopplad till motorfläkten 
• Möjlighet för montering av fläkt skall finnas. 
• Utnyttja maximalt befintligt utrymme för bästa kylprestanda. Skall dock balanseras 

mot evaporatorprestanda. 
• Skall placeras på sådant sätt att varm luft från motorn undviks. 
• Kondensoreffekten skall vara 10-12 kW 
• Den uppvärmda luften skall kunna ledas ut. 

  
Rör 

• Samtliga röranslutningar skall vara svets eller lödbara.  
• Rörmaterialet skall vara av sådan typ att köldmedieförluster genom diffusion 

elimineras, t.ex. koppar eller aluminium. 
• Minimera tryckfall i sugledning. 
• Rördragning skall vara gjord på ett sådant sätt att oljefickor undviks. 

4.1.3 Önskemål 
• Systemet bör vara så tyst som möjligt. 
• Studera möjligheterna att införa en vätskekyld kondensor 
• Vattenledningarna skall isoleras för att minimera värmeupptagning och därigenom 

prestandaförlust samt att förhindra kondens. 
• Undersök fördelarna med Orifice jämfört med TXV. 
• AC-systemet skall fungera klanderfritt under bilens förväntade livslängd.  
• Jämför olika köldmedier 
• Undersök möjligheter att ersätta diverse funktioner i lastbilen m.h.a nya systemet så 

som parkeringskylare. 
• Bygge av testrigg eller i brist på tid söka ta fram komponenter till en sådan. 
• Patentsöka systemet eller delar av det. 

 

4.2 Tekniska beräkningar 
 
För att fastställa vilka krav som skulle ställas på de olika komponenterna i systemet 
genomfördes några beräkningar. Beräkningarna visar massflödet av dels köldmediet i det 
hermetiska systemet och dels av vatten/glykol-blandningen i de två brineslingorna, se bilaga 1. 
Utifrån dessa resultat har optimala komponenter för det nya systemet tagits fram. 
 
På grund av de nya lagkraven som innebär en utfasning av köldmediet R134a har också 
beräkningar gjorts på systemets köldmedieläckage kontra koldioxidutsläpp genom avgaser, se 
bilaga 2. Dessa visar hur stor del av en lastbils totala koldioxidutsläpp som omfattas av 
köldmedieläckaget. 
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4.3 Komponenter 
 
Nedan presenteras de ingående komponenterna och deras egenskaper. Här ges även förslag på 
nya komponenter till det hermetiska systemet. 

4.3.1 Kondensor 
En kondensor är en rekuperativ värmeväxlare vilket innebär att värme går från ett varmare 
medium till ett kallare genom en vägg som skiljer medierna åt. Kondensorns uppgift är att 
överföra värme, som upptagits av köldmediet i evaporatorn och som tillförts vid 
kompressorns kompression, till ett kylmedium.17 I dagens system görs detta m.h.a. luft då 
kondensorn sitter i fronten och träffas av fartvinden. Det finns även en fläkt som hjälper till att 
recirkulera luften vid låga hastigheter, t.ex. bilköer, trafikljus, anläggningsarbete med mera. 
 
Kondensationen sker i tre steg. Först kyls köldmediet till kondenseringstemperatur, därefter 
sker en fasövergång och köldmediet kondenseras under konstant temperatur till vätska. I 
kondensorns sista del underkyls köldmediet, d.v.s. köldmediet kyls till en temperatur som är 
lägre än kondenseringstemperaturen. Detta för att säkert fastställa att allt köldmedie är i 
vätskefas. 
 
De vanligaste konstruktionerna av fordonskondensorer är: 

• Parallell flow-kondensor (PRF) 
• Serpentine-kondensor 
• Tube n’ fin-kondensor 

PRF-kondensor 
En PRF-kondensor består av ett antal parallella tubpass (3-4) där varje pass består av ett antal 
tuber, se figur 8.18 Köldmediet strömmar in i det övre passet i gasform för att sedan gradvis 
kondensera när det passerar ner genom de övriga tubpassen. Allteftersom köldmediet 
kondenserar minskar dess volym och därför också antalet tuber per pass, d.v.s. kondensorns 
tvärsnittsarea minskar genom kondensorn. Tanken bakom denna konstruktion är att tryckfallet 
genom tubpassen skall vara konstant då köldmediet byter fas. 
 
Mellan tuberna sitter ett stort antal flänsar. För att öka värmeledningen även på vätskesidan 
förses tubernas insidor med tunna mellanväggar för att öka den värmeväxlande ytan och 
därigenom värmeledningen. 

Serpentine-kondensor 
Serpentine-kondensorn är en äldre konstruktion än PRF-kondensorn. Denna kondensor har en 
konstant inre tvärsnittsarea och består av en enkel tub, oftast av typen extruderat plattrör, som 
böjs till en antal enkla tubpass, se figur 8. Även här sitter tunna flänsar mellan tuberna. 
Eftersom serpentine-kondensorns tuber har en större yttre yta mot luftströmmen är ett 
optimalt antal flänsar viktigare i detta fall än i PRF-fallet för att tryckfallet inte ska bli för 
stort. 

                                                 
17 http://www.forparts.com/techcondensers.htm 
18 http://www.autoacforum.com/parallel/condenser1.jpg 
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Tube n’ fin-kondensor 
Denna konstruktion består av flera enkla tubpass i 2-4 rader som är förbundna med flänsar, se 
figur 8. Den inre tvärsnittsarean är konstant och rörens yttre yta mot luftströmmen är relativt 
stor vilket medför höga tryckfall. 

PRF vs Serpentine 
Då tube n’ fin-kondensorn inte är aktuell p.g.a. dess många nackdelar har beslutet tagits att 
inte väga den gentemot sina konkurrenter. Istället har fokus lagts på PRF vs Serpentine som 
överskriften antyder.  
 
Fördelar med PRF-kondensorn över Serpentine-kondensorn är19: 

• Lägre tryckfall 
• Mindre fysikaliska mått 
• Mindre köldmedievolym 
• Lättare 

 
Fördelen med Serpentine-kondensorn är att den kan göras något robustare vilket är en 
parameter att beakta speciellt när det gäller tyngre lastfordon. 
 
PRF-kondensorns överlägsenhet på de flesta av punkterna har bidragit till att den idag 
används i alla Volvolastbilar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 8. De tre översta bilderna illustrerar den inre konstruktionen av de 

tre vanligaste fordonskondensorerna. De två nedre bilderna visar 
köldmedieflödet genom respektive kondensor. 

 

                                                 
19 Internt material, Ulf Björkerud, Volvo 3P 
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Vätskekyld kondensor 
En vätskekyld kondensor fungerar i princip som en luftkyld med den skillnaden att 
köldmediet kyls med en flytande köldbärare som t.ex. vatten. Detta innebär att kondensorn 
har fyra utgångar för in- och utflöde av köldmedie samt köldbärare, se figur 9.20 Den här 
typen av kondensorer kallas plattvärmeväxlare då deras fundamentala konstruktion består i ett 
visst antal plattor som har svetsats ihop till en singulär enhet, i princip samma koncept som 
Plate n’ Fin evaporator. Dessa plattor har sedan pressats ihop i en stel kropp för att skapa en 
inbördes ordning av parallella flödeskanaler. Ena vätskan flödar i de jämnt numrerade 
kanalerna och den andra i de ojämnt numrerade, se figur 10.21

 
Några fördelar med vätskekylda kondensorer gentemot luftkylda är: 

• Den höga effektiviteten i värmeöverföring gör kondensorerna väldigt kompakta och 
därigenom lätta att installera i trånga utrymmen 

• Mängden köldmedium kan minimeras pga. den höga effektiviteten i värmeöverföring 
• Samma prestanda som de konventionella luftkylda kondensorerna 
• Lång hållbarhet och kostnadseffektivitet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Illustration 
på en plattvärme-
växlare, denna från 
Alfa-Laval. 

Figur 10. Flödesprincip för 
en svetsad plattvärmeväxlare 

 
 
 
 
 
 

Val och utvärdering av kondensor 
Då systemets konstruktion kan kategoriseras i två olika utföranden vad gäller kondensorns 
kylning, nämligen vätskekyld samt luftkyld, har kontakt upprättats med några stora aktörer i 
branschen såsom Modine, Showa, Kylma, SWEP och Alfa-Laval. 
 
Närmare efterforskningar visade att den nuvarande luftkylda kondensorn, som levereras av 
Modine, är i det närmaste maximalt optimerad dimensions- och effektmässigt. Detta 
resulterade i att behovet av en kompaktare luftkyld kondensor blev svår att tillfredställa varför 
blickarna riktades mot en vätskekyld kondensor som generellt är både mer kompakt och har 
högre prestanda. 
 

                                                 
20http://www.alfalaval.com/ecoreJava/WebObjects/ecoreJava.woa/wa/showNode?siteNodeID=8720&contentID
=35672&languageID=1 
21 http://www.alfalaval.com/digitalassets/2/file27130_0_AC30.pdf 
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Systemet får en något annorlunda konfiguration då den köldbärande vätskan, som ska kyla 
kondensorn, också måste kylas. Detta kan realiseras med den nuvarande, i fronten sittande, 
kondensorn som kyls av luften med hjälp av fartvind och fläkt. Genom att låta den 
köldbärande vätskan cirkulera mellan frontkondensorn och den vätskekylda kondensorn i 
köldmediekretsen får man en bättre inkapsling av köldmediet i det hermetiska systemet. 
Dessutom behåller man den nuvarande konstruktionen i fronten vilket är dels mer ekonomiskt 
och dels ger ett optimalt luftflöde och därigenom en bra kylning av den köldbärande vätskan. 
 
Det visade sig att SWEPs och Alfa-Lavals vätskekylda kondensorer hade stora likheter i 
konstruktion och funktion samt hade de bästa dimensionerna/effekterna för vår applikation. 
Då valet av lämplig kondensor underlättades genom SWEPs mjukvara togs beslutet att 
använda just deras kondensor. 
 
Efter telefonkontakt med en försäljare på SWEP togs 4 modeller fram. Dimensionerna på 
dessa varierar från kort-tjock till lång-tunn vilket är fördelaktigt då boxen skall utformas. 
Gemensamt för kondensorerna är effekten som uppgår till 10-12 kW. Denna effekt kan 
skräddarsys för varje kondensor genom att man varierar antalet plattor.  

 17



4.3.2 Evaporator 
Evaporatorns uppgift är dels att kyla kupéluften och dels att torka den. I evaporatorn, som 
precis som en kondensor är en rekuperativ värmeväxlare, överförs värme från luften som 
strömmar igenom evaporatorn till köldmediet som förångas. Den nedkylda luften strömmar i 
sin tur vidare till kupén och åstadkommer ett behagligt klimat för föraren.22

 
Då luften kyls ned kondenserar den fukt som finns i luften på evaporatorns yta. Detta innebär 
att luften i kupén blir torr, vilket kan vara en fördel vid regn eller när det är kallt ute eftersom 
det förhindrar att rutorna immar igen på insidan. Nackdelen är att klimatet i kupén kan bli 
besvärande med torr hud och rinnande ögon som följd. 
 
Förångningen i evaporatorn sker i två steg. Först sker en fasomvandling till gasfas när 
köldmediet förångas under konstant temperatur. I den sista delen av evaporatorn sker en 
överhettning av köldmediet. Överhettningen är väldigt viktig då man vill vara säker på att allt 
köldmedie har förångats så att ingen vätska når kompressorn, vilket i värsta fall kan leda till 
kompressorhaveri. 
 
Överhettningen får dock inte börja för tidigt i evaporatorn. Den största delen av 
energiöverföringen mellan luften och köldmediet sker under fasomvandlingen. Om 
köldmediet befinner sig i gasfas kan det inte ta upp lika mycket värme från luften som då inte 
blir så kall. Man strävar alltså efter att köldmediets fasomvandling, från vätska till gas, skall 
ske över så stor yta av evaporatorn som möjligt med en överhettning på slutet. 
 
De vanligaste konstruktionerna av fordonsevaporatorer är: 
 

• Plate n’ Fin 
• Flat-tube 
• Tube n’ Fin 

Plate n’ Fin 
En Plate n’ Fin evaporator består av ihoplödda präglade plattor där varje plattpar bildar en stor 
kanal. 

Flat-tube 
Konstruktionen hos denna evaporator är i princip som hos en PRF-kondensor med 
extruderade plattrör med ett antal parallella platta tubpass som det inkommande 
vätskeformiga köldmediet passerar genom. Flänsar förbinder de olika passen och 
evaporatorns inre tvärsnittsarea är konstant. Detta är den nyaste typen av evaporator. 

Tube n’ Fin 
Denna konstruktion har samma utförande som kondensorn med samma namn som beskrivs 
under stycket kondensor. Den består av rundrör i en eller flera kretsar med pålödda flänsar. 
Detta är den äldsta typen av evaporator som numera har spelat ut sin roll.  

Vätskekyld evaporator 
Samma konstruktion som vätskekyld kondensor som beskrivs i kapitlet kondensor. 

                                                 
22 Internt material, Ulf Björkerud, Volvo 3P 
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Val och utvärdering av evaporator 
Dagens evaporator levereras av Behr och är av typen Plate n’ Fin. Den är luftkyld och har en 
maximal kyleffekt motsvarande 7 kW. Då evaporatorn i det nya systemet ska vara vattenkyld 
upprättades kontakt med SWEP och Alfa-Laval som är de stora tillverkarna av vattenkylda 
värmeväxlare. Genom mjukvaran som finns på SWEP:s hemsidan kunde några passande 
vattenkylda evaporatorer med lämpliga dimensioner och kapaciteter tas fram. 23  För mer 
information angående vattenkylda kondensorer se avsnittet kondensor. 
 

4.3.3 Multivärmeväxlare 
Företaget Multichannel tillverkar en plattvärmeväxlare (EC59-xxx) som kombinerar 
evaporator, kondensor, samt erbjuder säkrad överhettning och underkylning i en enhet, se 
figur 11. Då ett av kriterierna i kravspecifikationen var att göra systemet så kompakt som 
möjligt lämpar sig denna enhet mycket bra. Plattorna är gjorda i rostfritt stål och det 
omslutande höljet är av koppar.  
 

 
      Figur 11. Multichannel EC-59 

 
Överhettningssektionen är speciellt utformad för att garantera en stabil expansionventils-
kontroll. Dessutom är enheten utrustad med en efterkylningssektion. Detta leder till att ingen 
R/D behöver installeras likt konventionella anläggningar. Faktum är att en R/D i detta fall 
skulle ha en motsatt effekt då den skulle leda till bildandet av en vätske-gas blandning i den 
övre kanalen av EC-59, med konsekvenserna att underkylningen skulle bli tveksam.24

 
 
 

                                                 
23 http://www.swep.net 
24 http://www.multichannel.se 
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Kopplingsschema 

 
Figur 12. Schematisk bild på Multichannel EC-59 

 
I den schematiska skissen ovan25 visas in och utloppen för köldmediet (frontside) samt för 
vatten- och brinekretsen (backside), numrerade 1-9. I port 5 kommer köldmediet från 
kompressorn in i kondensordelen. Där kyls det av brinekretsen som strömmar in i samma del 
på baksidan genom port 7 och ut genom port 8.  
 
Köldmediet kommer sedan ut ur kondensordelen genom port 6. Från den porten leds 
köldmediet genom ett rör, där en TXV är fastmonterad, till port 1 som är ingången till 
evaporatordelen. Inne i denna tar köldmediet upp värme från brinekretsen  som strömmar in i 
evaporatordelen på baksidan genom port 3 och ut gemom port 4. Köldmediet kommer sedan 
ut genom port 2 och leds in i kompressorn där förloppets upprepas. 
 
Mellan port 9 och 1 sitter en injektor som kontinuerligt recirkulerar oljan från botten av 
evaporatordelen av multivärmeväxlaren så att oljeansamling inte blir möjlig. Detta medför att 
EC59 kan användas i applikationer med låga temperaturer, se figur 13 nedan.26 Längden på 
injektorn styrs av antalet plattor som används. 

 
Figur 13. EC-59 med inverter monterad med TXV och Kompressor 

                                                 
25 http://www.multichannel.nu/pdf/Description_EC-59_3-6.pdf 
26 http://www.multichannel.nu/downloads/Manual_EC59_english.pdf 
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Fördelar 
• Genom att använda denna multiväxlare går det att få systemet mer kompakt.  
• Den integrerar flera delar vilket minskar antalet skarvar och anslutningar.  
• Det blir färre rördragningar än i ett traditionellt system vilket minskar risken för 

läckage och ger systemet ett högre COP.  
• På grund av den höga effektiviteten i värmeöverföring kan man minimera mängden 

köldmedie.  
• Den är lätt att installera.  
• Lägre underhållskostnader.  
• Stor potential för vidareutveckling.  
• Oljeansamlingar i evaporatorn undviks pga recikulationsskydd som injektorn erbjuder. 
• Pga säkrad överhettning och underkylning behövs ingen receiver/dryer.  

Nackdelar 
• Storleken 
• Vikten 
• Tillförlitlighet i mobil miljö 
• Måste monteras stående 

4.3.4 Kompressor 
Kompressorn som används i dagens AC-system är en fast-deplacement kolvkompressor från 
Sanden som drivs av en rem från motorn. I det hermetiska systemet som skall tas fram krävs 
en kompressor som är helhermetisk eller semihermetisk samt är elektriskt driven, d.v.s. 
strömförsörjs från en strömkälla. Kompressorn skall optimeras med avseende på flöde och 
prestanda samt vikt. Nedan följer en redogörelse över olika kompressortyper som finns på 
marknaden idag. Därefter följer en utvärdering och beskrivning av vald kompressor. 

Olika kompressortyper 
Kompressorer indelas i dynamiskt arbetande kompressorer (centrifugal- och 
axialkompressorer) och deplacement kompressorer (kolv-, rotations-, skruv- och 
scrollkompressorer).  
 
I dynamiskt arbetande kompressorer strömmar gasen kontinuerligt genom kompressorn och 
arbetet tillförs eller bortförs via en roterande axel. Dessa används främst i väldigt stora 
kylsystem (>0.5MW)27 och är därav inte av intresse i detta projekt. 
 
I deplacementkompressorer tillförs köldmediet i gasform portionsvis från inloppet till ett 
utrymme. Efter volymförändring töms gasen till utloppssidan.28 Fördelarna med denna typ av 
kompressorer är att de är väldigt robusta och väl utprovade. De behöver ingen 
reglermekanism och är energieffektiva vid lägre omgivningstemperaturer. Då 
deplacementkompressorer är de som lämpar sig bäst i mobila AC-system har fokus lagts på 
att undersöka kolv- och scrollkompressorer mer ingående. 

                                                 
27 http://imartinez.etsin.upm.es/bk3/c18/Refrigeration.htm
28 Ekroth, L. och Granryd, E. (1994): Tillämpad termodynamik, sid 154, Avdelning för tillämpad termodynamik 
och kylteknik, 3:e tryckning, Grafiska gruppen AB, Stockholm.  
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Kolvkompressorer 
Kolvkompressorn komprimerar gasen med hjälp av kolven som förs upp och ner i cylindern. 
När kolven är i nedersta läget strömmar överhettad gas in i kompressorn via en inloppsventil. 
När kolven rör sig uppåt stängs inloppsventilen och trycket på gasen ökas medan volymen 
minskas. Den komprimerade gasen lämnar kompressorn när trycket är tillräckligt högt för att 
öppna utgångsventilen. Då kolven börjar röra sig nedåt upprepas förloppet. 
 
Fördelarna med kolvkompressorer är: 

• Att de arbetar efter en relativt enkel princip och konstruktion 
• Att de har en hög volymverkningsgrad vid låga varv och klarar av stora 

tryckskillnader 
• Att kapacitet och effektförbrukning planar ut vid högre varvtal 

 
Nackdelar med kolvkompressorer är:  

• Att de ger tryckpulsationer som blir kraftigare ju färre cylindrar som används samt att 
de har en hög ljudnivå 

• Att de har många rörliga delar vilket gör det nästan omöjligt att undvika vibrationer.  
• Fenomenet ”dead space”. När kolven är i sitt toppläge fastnar lite av den 

komprimerade gasen i utrymmet mellan toppen av kolven och cylindertaket. Detta 
leder till lägre volymeffektivitet då mindre mängd färsk gas kan komprimeras vid 
varje kolvrörelse än vad som egentligen kan släppas in.29 

Scrollkompressorer 
Fördelarna med scrollkompressorer har varit kända sen i början av 1900-talet. Dock 
producerades de inte i någon större skala förrän på 80-talet då  ”scrollarna” kräver väldigt hög 
precision vid tillverkningsprocessen. 
Scrollkompressorn är uppbyggd av två spiraler som trycker ihop gasen ju längre in mot 
centrum av spiralen luften kommer. Detta åstadkoms genom att den ena spiralen är 
fastmonterad och den andra spiralen rör sig i den första spiralen, driven av en elektrisk motor. 
En skiss över detta visas i figur 14.30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

Figur 14. Skiss över 
funktionsprincipen hos en 
scrollkompressor 

29 Granryd, E. Ekroth, I. Lundqvist, Å. Palm, B. Rohlin, P. (2002): Refrigerating Engineering, sid 7:18, Division 
of Applied Thermodynamics and Refrigeration, KTH, Stockholm. 
30 http://www.mitsuiseiki.co.jp/en/compressor/scroll/img/scrorl.gif 
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Fördelar med scrollkompressorer är:  
• Att de har få roterande delar vilket leder till färre fel 
• Att de saknar in- och utloppsventiler. Detta eliminerar tryckfall samt att ljud och 

vibrationer minskas 
• Elimineringen av ”dead space” vilket resulterar i en volymeffektivitet nära 100 %  
• Dessutom har den mycket låga tryckpulsationer samt är relativt okänslig för 

vätskedroppar i sugledningen från evaporatorn 
Nackdelar med scrollkompressorer är: 

• Att de inte klarar höga tryckskillnader 
• Den stora ytterdiametern 
• Kostnaden, scrollkompressorer är ofta dyra27 och 31 
• Vätskeslag som i värsta fall kan tvätta bort oljefilmen mellan scrollarna, varvid 

tätningsytan skadas.  

Design på kompressorn 
Kompressorer som används i kylsystem kan delas in efter sin konstruktion i öppna, 
semihermetiska eller helhermetiska. I en öppen kompressor är motor och kompressor 
monterade separat. Öppna kompressorer måste vara utrustade med en axeltätning.  
 
Utvecklingen av tätningen som används i dagens öppna kompressorer har lett till att 
kompressorn kan ses som väldigt tät så länge den är igång. Tätningen kan dock inte fås helt 
läckfri. Det finns även en uppenbar risk för köldmedieläckage, speciellt i applikationer där 
kompressorn inte används under långa perioder. Exempel på detta är i AC-system under 
vinterhalvåret. Största fördelen med öppna kompressorer är att de är lätta att montera isär 
samt att kostnaden för ett skal undviks.  
 
För att förhindra läckage utvecklades hermetiska och semihermetiska kompressorer. I dessa är 
kompressorn och den elektriska motorn ihopbyggda i en tät omslutning. I semihermetiska 
kompressorer är motor och kompressor monterade i ett tvådelat skal som är ihopsatta med 
bultade flänsar vilket möjliggör en demontering. Överlag är semihermetiska kompressorer 
dyrare än hermetiska på grund av bultarna och O-ringarna som behövs för att sätta ihop dem. 
 
Hermetiska kompressorer rymmer, som den semihermetiska, motor och kompressor i ett skal. 
Skillnaden är att skalet är ihoplött och man får en helt läckfri kompressor. Den hermetiska 
kompressorn kan dock inte öppnas utan att skalet förstörs, se bild nedan.32

 

 
                                                 

Figur 15. Skisser öppen (a), semihermetisk (b) och hermetisk (c) kompressor 

31 Fernqvist, H. (1996): AC-kompressorer & Ackumulator/Torkare, Volvo Personvagnar AB 
32 Granryd, E. Ekroth, I. Lundqvist, Å. Palm, B. Rohlin, P. (2002): Refrigerating Engineering, sid 7:4, Division 
of Applied Thermodynamics and Refrigeration, KTH, Stockholm. 
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Kompressortillverkare 
Utbudet hos ett antal kompressortillverkare studerades. De företag som studerades mer 
ingående var Danfoss, Denso, Sanden, Copeland och Bitzer.  

Val och utvärdering av kompressor 
Då fördelarna med scrollkompressorer ansågs överväga över den traditionella 
kolvkompressorn riktades sökningen mot att finna en lämplig hermetisk scrollkompressor 
som skulle passa i det hermetiska systemet. Med hjälp av ett beräkningsprogram från 
Copeland33 togs en hermetisk scrollkompressor fram med tillräcklig erfoderlig effekt. Dock 
hamnade vikten på mellan 30-40 kg vilket inte är acceptabelt med tanke på att kompressorn i 
dagens system väger ca. 8 kg.  
 
Via kylföretaget Kylma 34  togs det fram en hermetisk kompressor från Danfoss och en 
semihermetisk kolvkompressor från Bitzer. Kompressorn från Danfoss levde inte upp till de 
ställda kraven och var dessutom inte anpassad för mobil kyla. Den semihermetiska 
kompressorn från Bitzer var remdriven samt hade en vikt på 35 kg. Detta resulterade i att båda 
kompressorerna förkastades. 
 
Vidare litteratursökning samt diskussioner med återförsäljare, tillverkade och experter visade 
att en helhermetisk kompressor som levde upp till de ställda kraven var omöjlig att få tag på. 
Antingen var de inte lämpade för mobil kyla eller så var de för stora och för tunga för att 
passa in i det hermetiska systemet. Detta ledde till att sökningen riktades in mot att finna en 
lämplig semihermetisk kompressor. 
 
Efter ett möte med forskare, Jan-Erik Nowacki på institutionen energiteknik på KTH, 
framkom det att Sanden och Denso har tagit fram varsin semihermetisk scrollkompressor som 
är anpassad för mobila AC-system. Sandens kompressorer, F656 och F657, är fortfarande i 
prototypstadiet medan Densos kompressor ES27 används i Toyota Prius. Teknisk data för 
Sandens kompressorer visas i bilaga 3. Kontakt försökte upprättas med Denso vilket visade 
sig vara väldigt svårt då de var ovilliga att lämna ut information. Kontakt togs även med 
Sandens regionala försäljare i Sverige som även är Sandens representant gentemot Volvo.35 
Efter möte med denne framkom att Sandens halvhermetiska elektriskt drivna kompressor 
F656 lever upp till de krav som ställs i kravspecifikationen. 

Jämförelse mellan Sanden F656 och Denso ES27 
Studeras tabell och figur i bilaga 4 framgår det att Densos kompressor är något bättre. Den är 
både lättare och har aningen högre effekt vid höga varvtal. Densos kompressor är dessutom i 
produktion vilket innebär att den är betydligt billigare än Sandens kompressor som endast 
finns som prototyp och kostar 10 000 Euro. Då Volvo redan har ett väl fungerande samarbete 
med Sanden togs beslutet, trots något sämre egenskaper, att fokusera enbart på Sanden.  

Beskrivning av Sanden F656 
Kompressorn från Sanden är en halvhermetisk scrollkompressor. Detta betyder att motor och 
kompressor är monterade i ett tvådelat skal som är ihopsatta med bultade flänsar vilket 

                                                 
33 Copeland Selection Software v.6.4.http://www.ecopeland.com/download.cfm
34 http://www.kylma.se
35 Morgan Magnusson, Sanden 
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möjliggör en demontering. I en hermetisk kompressor är skalet ihoplött. Så i praktiken går det 
att få denna kompressor helhermetisk genom att t.ex. löda ihop fogarna eller omsluta den med 
ett skal.  
Denna kompressor är elektrisk driven, d.v.s. den har en inbyggd elmotor vilket medför att 
man kommer ifrån remdriften. 
Den har också en inbyggd inverter. Invertern kan ses som en kontrollenhet som omvandlar 
växelström till likström från strömkällan till kompressormotorn. Dessutom kontrollerar den 
kylbehovet och anpassar kompressorns effektbehov samt har en inbyggd detektor som kopplar 
ur kompressorn vid fara för haveri. För att inverten inte skall överhettas är kompressorn 
konstruerad så att det kalla köldmediet som kommer in från evaporatorn kyler hela 
elektronikpaketet. Kompressorn är också mycket kompaktare och har avsevärt lägre vikt än 
andra hermetiska kompressorer vi undersökt. 
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4.3.5 Strypdonet 
Strypdonet har i huvudsak två uppgifter: 
 

• Anpassning av köldmedieflödet in i evaporator. Detta betyder att det skall finnas 
tillräckligt med köldmedie som kan förångas så att evaporatorn inte kokar torr. Å 
andra sidan ska det inte komma in för mycket köldmedie till evaporatorn så att denna 
flödar över och köldmedie i vätskeform kommer in i kompressorn. 

• Strypdonet skall också upprätthålla tryckskillanden mellan hög- och lågtrycksidan i 
AC-systemet så att kondensortrycket bibehålls samtidigt som förångningstrycket är 
lågt nog att ge önskad förångningstemperatur. 

 
De två strypdon som idag används i AC-system för fordon är Termostatisk Expansionsventil 
(TXV) och Orifice, även kallad kapillärrör. 

TXV 
Mellan kondensorns utlopp och inloppet till TXV:n återfinns en flaska som kallas 
receiver/dryer (R/D). Denna har till uppgift att avskilja gas från vätska så att endast 
vätskeformigt köldmedie når TXV:n. 
 
Regleringen av TXV:n styrs med tre krafter36: 

• Bulbtrycket (P1) 
• Förångningstrycket (P2) 
• Fjäderkraften (P3) 

 
Bulbtrycket verkar öppnande. Detta tryck bestäms av temperaturen på 
sugledningen på det ställe där bulben sitter fastsatt. Mediets 
tryck/temperatur inne i bulben följer ångtryckskurvan. Mediet i bulben 
är i allmänhet detsamma som köldmediet i AC-systemet. 
 
I stängande riktning verkar förångningstrycket och fjäderkraften, se 
figur 1637. Förångningstrycket registreras i förångarens utlopp och när 
TXV:n är i balans och köldmedieflödet är konstant gäller: 

Figur 16. Schematisk bild över 
TXV:ns reglerande krafter. 

 
P1 = P2+ P3
 
TXV:n fungerar som så att när bulben värms för att evaporatorn får för litet köldmedie ökar 
bulbtrycket som trycker mot membranet i TXV:ns huvud. Detta tryck åstadkommer en 
öppning av ventilen som släpper in mer köldmedie i evaporatorn. Samma sak skulle hända om 
trycket i evaporatorn skulle sjunka, t.ex. när kompressorn körs igång. Fallande bulbtemperatur 
eller stigande förångningstryck stänger ventilen. När kompressorn stoppas stiger P2 snabbt 
och stänger ventilen. Så länge som P1 inte överstiger P2 och P3 hålls ventilen stängd. 
 
Genom den inställbara fjäderkraften kan man fastställa vid vilken differens mellan bulbtryck 
och förångningstryck d.v.s. vid vilken överhettning som ventilen börjar arbeta. Ju större 
fjäderkraften är desto högre måste P1 vara för att ventilen skall öppna vilket innebär att 

                                                 
36 Internt material, Ulf Björkerud, Volvo 3P 
37 www.emersonflowcontrols.com/web/articles/TXVs%20-%20All%20You%20Need%20To%20Know.pdf
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överhettningen i evaporatorn ökar. När överhettningen är så liten som möjligt, utan att s.k. 
hunting inträffar d.v.s. då ventilen snabbt arbetar mellan öppet och stängt läge, ger AC-
systemet mest. En felaktigt inställd TXV sänker snabbt kapaciteten på hela systemet med 10-
20 %. 
 
Reglerkurvan kan förändras genom bulbgasens sammansättning. I s.k. cross-charge TXV 
används en blandgas i bulben, framförallt för att få en konstant överhettning vid alla 
varvtal/sugtryck. 

Orifice 
Orifice är en enkel konstruktion som endast består av ett smalt, 0,5-1,5 mm och ca 40 mm 
långt, rör som ger ett tillräckligt tryckfall för att köldmediet ska kunna förångas vid önskad 
temperatur, se figur 17. Då köldmediet strömmar genom Orifice:n möter det motstånd vilket 
får till följd att trycket sjunker och vid ett visst värde börjar köldmediet att förångas. 
Ångbildningen ger ytterligare tryck- och temperaturfall och den erforderliga 
ångbildningsvärmen tas från köldmediet självt.  
 

Orificerör 

Figur 17. Orifice. 
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Eftersom detta strypdon inte har några rörliga delar är det mycket driftsäkert. Principen 
används idag i alla kylar och frysar för hushållsbruk och andra mindre anläggningar. Bilden 
ovan föreställer en typisk fordonsorifice.  Nackdelen är att Orifice:n inte erbjuder samma 
omfattning på regleringen av köldmedieflödet till evaporatorns belastning vilket innebär att 
evaporatorns yta periodvis inte utnyttjas optimalt. Vidare kommer, i ett Orificebetonat AC-
system, R/D:n att ersättas av en Ackumulator. Denna är placerad mellan evaporatorns utlopp 
och kompressorns inlopp, d.v.s. som en del av sugledningen. Dess uppgift är att avskilja 
vätskan så att endast gasformigt köldmedie passerar till kompressorn. För att undvika en 
oljefälla har Ackumulatorn även ett oljereturshål längst ner på utloppsröret. 
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5 Konceptgenerering av det hermetiska systemet 
 
De koncept som tagits fram presenteras i bilaga 5.  
Tre systemlayouter med olika typer av komponenter har tagits fram. Utifrån dessa har det 
sedan skapats koncept, där vikt har lagts på placering av det hermetiska systemet. Platser där 
de olika koncepten är tänkta att placeras visas i bilaga 6. 
 
 
Koncept A består av en luftkyld kondensor, 
kompressor, evaporator, TXV och R/D. Från 
detta system går det en brinekrets som kyler 
hytten via en luftkylare, se figur 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 18. Skiss över koncept A 
 
 
Koncept B består av en 
multivärmeväxlare, TXV 
och kompressor. 
Köldmediet kyls av en 
brinekrets via en luftkylare 
i fronten på bilen. Från 
systemet går ytterligare en 
brinekrets som kyler hytten 
via en luftkylare, se figur 
19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figur 19. Skiss över koncept B 
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Koncept C är uppbyggt på samma 
sätt som koncept B men 
multivärmeväxlaren är utbytt mot 
en kondensor och en evaporator. 
Dessutom tillkommer det en R/D, 
se figur 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figur 20. Skiss över koncept B 
 
 
 

 29



5.1 Utvärdering av koncept 
 

5.1.1 Elimineringsmatris 
För att utvärdera och få fram vilket koncept som det skulle arbetas vidare med skapades först 
en elimineringsmatris för att eliminera dåliga lösningar. Koncepten betygsattes efter följande 
kriterier: 

• Konceptet löser huvudproblemet 
• Konceptet uppfyller kraven i produktspecifikationen 
• Konceptet kan realiseras i verkligheten 
• Konceptet ligger inom kostnadsramen 
• Konceptet är fördelaktigt ur miljö-, säkerhets- eller ergonomisk synvinkel38 

 
Elimineringsmatrisen visas i Bilaga 7 där koncepten A3, A4 och A5 eliminerades. 

5.1.2 Concept screening enligt Pughs metod 
 I Pughs metod listades alla koncept, exklusive de koncept som eliminerades i metoden ovan, i 
en matris och ställdes mot uppsatta krav. Ett referenskoncept valdes ut och för varje krav 
ställdes frågan ”Är konceptet bättre eller sämre än referenskonceptet?”. Därefter summerades 
svaren.39

Denna metod tillämpades två gånger. Första gången på de 13 koncept som blev kvar efter 
eliminerinsmatrisen med B21 som referenskoncept och andra gången på de fem koncept som 
återstod med B13 som referenskoncept.  
 
De framtagna kriterierna var följande: 

• Slangarna till brinekretsen skall vara så korta som möjligt. 
• Systemet skall inte bidra till att ge en obehaglig ljudnivå i hytten 
• Vikt 
• Systemet skall placeras så att varmluft från motor och övriga delar undviks 
• Systemet skall i största möjliga mån vara så kompakt som möjligt 
• Boxen skall inte vara i vägen ur förarens perspektiv 
• Befintliga komponenter i dagens system bör kunna integreras i det nya systemet 
• Systemet skall kunna installeras på så många av Volvos lastbilar som möjligt 
• Systemet skall bestå av minimalt antal komponenter 
• Ett gynnsamt luftflöde genom kondensorn bör åstadkommas 
• Kondensorluften påverkar ej resterande komponenter 
• Minimal påverkan på befintlig lastbil 

 
I första omgången eliminerades följande koncept: A11, A12, A2, A8, C22. 
Koncept A6 slogs ihop med A7. Koncept B12 och B14 slogs ihop med B13. 
Se bilaga 8. 
 
I andra omgången eliminerades följande koncept: B11 och C23. 
Se bilaga 9. 

                                                 
38 http://www.provikingforskarskola.ppd.chalmers.se/provikingforskarskola/kurser/ompv01/PV01HJht05.pdf 
39 http://www.provikingforskarskola.ppd.chalmers.se/provikingforskarskola/kurser/ompv01/PV01HJht05.pdf 
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5.1.3 SWOT-Analys 
Kvar återstod nu tre koncept: A7, B13 och C21. I SWOT-analysen listades de tre konceptens 
Styrkor och Svagheter samt Möjligheter och Hot.40 Detta gav en bild över de tre koncepten 
och låg till grund då det vinnande konceptet utsågs, se bilaga 10. 
 

5.2 Val av vinnande koncept 
 
Utifrån SWOT-analysen och i samråd med handledare togs beslutet att fortsätta 
vidareutvecklingen av B-konceptet. Detta trots att C-konceptet fick bättre betyg i Pugh-
matriserna. Istället för att fortsätta studera lämpliga placeringsmöjligheter riktades fokus på 
att optimera de ingående komponenterna och få systemet så kompakt som möjligt. Detta 
beskrivs mer under Utveckling av det vinnande konceptet. 
 
 

                                                 
40 http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm 
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5.3 Beskrivning av det vinnande konceptet 
 
Det koncept som valdes att arbeta vidare med var B-konceptet då det ansågs ha en oerhörd 
potential eftersom systemet blir extremt kompakt och enkelt. Konceptet bedöms ha möjlighet 
att kunna utvecklas till en ny standard för framtida AC-system, i alla typer av fordon.  
 
Nedan följer en mer ingående beskrivning av hur systemet är uppbyggt. 
 
Konceptet består av ett elektriskt drivet hermetiskt system där köldmediet är inneslutet i en 
krets med stela fastlödda metallrör mellan de ingående komponenterna (kompressor, 
multivärmeväxlare, TXV och injektor). Då kompressorn drivs av sin inbyggda elmotor 
kommer man ifrån dagens remdrift och får därigenom ett effektivare AC-system.  
 
Från det hermetiska systemet dras två brinekretsar (vatten/glykol-blandning). Den ena kyler 
köldmediet i kondensordelen i det hermetiska systemet via en kylare i fronten (motsvarande 
kondensorplaceringen i ett konventionellt system) och den andra kyler luften i hytten via en 
värmeväxlare i klimatenheten. En skiss över detta visas nedan: 
 
 
 
 
 
 Luftkylare, 

placerad i hytten 
Evaporatordel  

 
 

Kondensordel  
 
 
 Multivärmeväxlare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Brinekrets I (Vatten/glykol) 
                   
                  Köldmedieloop (R134a) 
 
                  Brinekrets II (Vatten/glykol) 

Expansionsventil 

Kompressor 

Kylare, placerad 
i fronten 

Figur 21. Skiss över det hermetiska systemet med brineloopar
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Det hermetiska systemet skall placeras i en box. Det finns flera fördelar med att insluta 
systemet. Dels går det att ljud- och vibrationsisolera boxen så att den blir så tyst som möjligt. 
Det är främst kompressorn som behöver isoleras. Detta är av största vikt då boxen eventuellt 
kommer att placeras inne i hytten och får då inte ha en störande inverkan på chauffören. En 
annan fördel är att systemet inte utsätts för smuts och fukt vilket ökar livslängden. En CAD-
skiss över systemet inslutet i en box visas nedan: 
 

Semihermetisk 
(ev. Hermetisk) 
elektriskt driven 
kompressor 

Multivärmeväxlare 
enl. U.S.Patent.No 
6,564,862 B1  

Injektor  

Expansionsventil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 22. Placering av komponenter i det hermetiska systemet 

omslutet av en box  
 

5.3.1 Fördelar med systemet 
Som nämndes tidigare har detta koncept en oerhörd potential. Här följer de främsta fördelarna 
detta system för med sig.  
Då systemet är hermetiskt innebär det att inget läckage av köldmedie kommer att ske. Detta 
medför att R134a kommer att kunna fortsätta att användas utan att det bidrar till 
växthuseffekten. I princip kan vilket köldmedie som helst användas. Dock finns en risk för att 
detta system också hamnar under EU-kommissionens regleringslagar. Detta kan åtgärdas 
genom att ett köldmedie med lägre GWP-faktor väljs. Systemet kommer inte regelbundet att 
behöva fyllas på med nytt köldmedie för att kompensera läckaget. Färre och kortare rör samt 
färre komponenter resulterar i ett kompakt system som behöver mindre mängd köldmedie 
jämfört med dagens system. Genom att integrera TXV och injektor i multivärmeväxlaren blir 
systemet ännu mer kompakt. Då överhettning och underkylning är säkrade behövs ingen R/D. 
Detta leder till färre komponenter och lägre kostnad. 
Ju mer olja som används i ett AC-system desto sämre blir värmeöverföringen då oljan har en 
dålig värmeledningsförmåga. I multivärmeväxlaren finns en inbyggd recirkulation av oljan 
som förhindrar att oljeansamlingar kan uppstå i evaporatordelen. Detta leder till en högre 
COP i systemet då oljan inte blockerar värmeöverföringen samt att det behövs mindre mängd 
olja. 
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Då kompressorn inte drivs av motorn anpassas kompressorvarvtalet efter kylbehovet och inte 
efter motorns varvtal. Detta leder till mindre förbrukning av bränsle och längre livstid på 
kompressorn. Vid motorstopp i dagens vagnar fungerar inte längre AC-systemet. I detta 
system kommer AC-systemet fortsätta att fungera vid kortare stopp då man kommer ifrån 
remdriften.  
 
Systemet kan vid behov kopplas om och användas som en värmepump och värma hytten vid 
utomhustemperaturer ner till cirka -10ºC. Denna temperatur bestäms av valt köldmedie samt 
hur hårt man vill köra kompressorn, lägsta sugtryck ligger runt 1 bar. Detta görs genom 
magnetventiler som kopplar om de två brinekretsarna. Den främre brinekretsen från kylaren i 
fronten kopplas till evaporatorn och brinekretsen som går in i hytten kopplas till kondensorn.  
 
Eftersom systemet drivs av en strömkälla, t.ex. APU, istället för en rem från motorn finns det 
möjligheter att systemet även kan ersätta parkeringsvärmaren. Genom att utnyttja 
brinekretsarna går det att få stolkyla, kyld mugghållare och kylskåp. Körs systemet som en 
värmepump fås istället värme i stolen och varma mugghållare. 
 
Tanken är att detta system skall levereras till fabriken ihopsatt och fyllt med köldmedie. Det 
medför att flera monteringsmoment försvinner från fabriken, däribland stationen där dagens 
system fylls med köldmedie. Fyllning av köldmedie bör göras av certifierad personal vilket 
inte sker i dagens fabrik. Då systemet byggs ihop och levereras av ett företag med rätt 
kompetens minskar risker för att det ska utsättas för smuts och slarv i samma utsträckning 
som då monteringen sker i en fordonsfabrik.  

5.3.2 Vad har vidareutvecklats i detta koncept? 
Det första som gjordes efter val av koncept var att skissa upp systemet och redovisa det på 
Volvo för att se om intresse fanns att arbeta vidare med resultatet. Intresse fanns och beslutet 
togs att försöka patentansöka systemet eller delar av det.  
Även studier av de ingående komponenterna har påbörjats i form av att lista de främsta 
nackdelar som de två huvudkomponenterna i detta koncept består av.  
De två huvudkomponenterna, som beskrevs tidigare under stycket komponenter, består av en 
elektriskt driven semihermetisk kompressor från Sanden och en multivärmeväxlare från 
Multichannel. Dessa är i dagsläget inte helt optimala för det hermetiska systemet. Nedan 
följer de främsta problemen och vad som kan göras för att åtgärda dem.  

5.3.3 Multivärmeväxlaren 
• Storlek och vikt, den befintliga är inte optimerad för detta koncept 
• Den är inte testad i mobil miljö 
• Måste monteras stående 
• Ett litet företag 

 
Åtgärder 
Efter ett möte med Multichannel framkom det att multivärmeväxlaren kan göras både mindre 
och i ett annat material, förslagsvis aluminium. Det handlar enbart om en kostnadsfråga. Att ta 
fram en ny prototyp kostar runt en miljon kr41. Multivärmeväxlaren har idag en vikt på 30,3 
kg med 30 plattor vilket är för tungt. Genom att göra den mindre och i aluminium, istället för 
rostfritt stål och koppar, skulle vikten hamna runt 5,8 kg, se bilaga 11. Effekten på 
                                                 
41 Bengt Bredberg, Multichannel 
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multivärmeväxlaren som företaget säljer idag ligger på 15 kW värme och 10 kW kyla. 
Multichannel har tagit fram en mindre prototyp (B: 200, H: 370, D: 70 mm) med samma 
effekt. I en lastbil behövs ungefär halva effekten, d.v.s. multivärmeväxlaren kan göras ännu 
mindre. I CAD bilden nedan har multivärmeväxlaren modellerats till en höjd av 300 mm 
vilket anses vara en bra uppskattning av storleken med den krävda effekten. Det leder till att 
systemet blir oerhört kompakt och får en låg vikt. Systemet beräknas väga runt 15 kg 
inklusive rör och box jämfört med dagens, som väger runt 17 kg, se bilaga 11. 
 

 

Figur 23. Det hermetiska 
systemet med utsatta mått 

 

 
Multivärmeväxlaren har aldrig använts i mobil miljö utan enbart i stationära anläggningar. 
Multichannel hävdar att det inte skall vara några problem men det krävs tester för att verifiera 
detta. Vidare är det faktum att multivärmeväxlaren måste monteras stående ett problem. Det 
medför en begränsning utrymmesmässigt men eftersom multivärmeväxlaren kan göras väldigt 
kompakt borde det inte medföra några problem. 

5.3.4 Kompressorn 
• Problematiken ligger i att denna är i prototypstadiet än så länge vilket medför att den 

är väldigt dyr, 10 000 Euro, och har lång leveranstid.42  
• Kompressorn är semihermetisk istället för helhermetisk 
• Kompressorn har hög ljudnivå. 
 

Åtgärder 
Då systemet i detta koncept skall vara helhermetiskt krävs att kompressorn modifieras. Detta 
kan åstadkommas genom att löda eller svetsa ihop fogarna eller omsluta kompressorn med ett 
skal. Detta problem går att lösa genom vidare diskussion och samarbete med Sanden. 
Ett annat problem är ljudnivån i denna kompressor som är relativt hög. Dock är ljudet 
högfrekvent och då systemet kommer att omslutas av en box finns möjligheter för bra 
isolering. Därigenom elimineras störande ljud som kan påverka chauffören även om systemet 
placeras inne i hytt. 

                                                 
42 Morgan Magnusson, Sanden 
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6 Prototypframtagning 
 
Då utvärderingen av koncepten var klara och beslut hade tagits om vilket koncept som skulle 
vidareutvecklas byggades en modell, en så kallad mockup. Därefter ritades systemet upp i 
CAD.  
 

6.1 Mockup 
 
Vad gäller materialval av komponenterna stod det mellan trä och frigolit. Eftersom frigolit är 
mer lättarbetat valdes det som byggnadsmaterial.  
Komponenterna sågades ut och filades till i skala 1:1. Syftet med modellen var dels att få en 
mer konkret bild av dimensionerna av systemet samt att få en förståelse för hur 
komponenterna kan placeras i förhållande till varandra för att få systemet så kompakt som 
möjligt, se figur 24. Det andra syftet var att visa hur systemet kan placeras i lastbilen, se figur 
25.  
 

 
Figur 24. Foto av mockup 

 
Placeringen av modellen skedde i en lastbil av typ FM. Denna modell valdes p.g.a. att den 
bedöms vara den svåraste varianten att packa in systemet i. Storleksmässigt visade det sig att 
systemet mycket väl kan placeras inne i hytten utan att inkräkta på förarens utrymme. Den 
bästa positionen bedöms vara i hörnet bakom passagerarsätet. Genom att fästa systemet mot 
den bärande balken kan slangarna till respektive brinekrets dras på varsin sida om den 
bärande balken. 

 
Figur 25. Placering av mockup i förvaringsutrymme under hytt, inne i hytt samt bakom/under hytt 
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Det går även att göra boxen sluttande på ena sidan så att den bättre kan passas in för att ta upp 
så lite utrymme som möjligt. Hur boxen kan utformas visas mer ingående i stycket CAD-
modell nedan. Ytterligare ett utrymme upptäcktes bakom hytten nere i högra hörnet.  
 

6.2 CAD-Modell 
 
För att få en helhetsbild av hur systemet skulle kunna se ut i dess optimerade form ritades en 
modell upp i CAD-programmet Catia V5. Som grund för modellerna användes mockup-
modellen samt de skisser som tagits fram under konceptgenereringsfasen i kombination med 
ritningar och skisser från Multichannels hemsida. Vidare karaktäriserades utformningen av 
systemet av en strävan efter enkelhet, kompakthet och effektiv montering. Se figur 25. 
 

6.3 Testrigg 
 
Syftet med att bygga en testrigg är inte att göra systemet så kompakt som möjligt och placera 
det i en lastvagn. Snarare är testriggen tänkt att resultera i ett stationärt system där det går att 
genomföra tester och visa att det framtagna konceptet är realiserbart. Tidsbegränsning 
medförde att byggandet av testriggen inte fick plats inom tidsramen av detta examensarbete. 
Dock har en del förberedande åtgärder genomförts för att underlätta byggandet av en testrigg i 
framtiden. En dialog har förts med Multichannel om huruvida de kan hjälpa till att bygga 
denna testrigg i deras testcenter i Norsholm, se figur 26. 
  

 
Figur 26. Testcenter hos Multichannel 

 
Då kompressorn som tagits fram i konceptet är i prototypstadiet är rekommendationen att 
använda en liknande kompressor som redan finns i Volvos ägo. Den har skickats ner till 
Tyskland för service och skickas återigen upp till Volvo då kunnig personal gått igenom och 
sett till att den är funktionsduglig. 
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7 Diskussion 
 
Efter avslutat arbete har vi reflekterat över vårt projekt, vad som har varit bra och vad som 
kunnat göras annorlunda. Trots en del smärre faciliteter är vi väldigt nöjda med det vi 
åstadkommit.  
 
Då detta examensarbete från början inte hade konkreta mål har vi själva valt i vilken riktning 
projektet skall fortskrida. Samtidigt har en kontinuerlig dialog med handledare förts så att 
fullständigt felaktiga idéer har sållats bort. Fördelar med detta arbetssätt är att vi verkligen har 
fått lära oss hur det fungerar att arbeta i projektform på Volvo. Vidare har vi fått en 
helhetsbild av problemet och fått angripa det från olika infallsvinklar vilket har lett till att vår 
förmåga att ”thinking outside the box” har utvecklats.  
 
Examensarbetet har fortlöpt genom kontinuerliga diskussioner med ansvariga för respektive 
område inom företaget samt vår handledare Ulf Björkerud som under hela projektet verkligen 
tagit sig tid och ställt upp. Nackdelen med detta arbetssätt är att det ibland har känts som att vi 
har kört fast och inte vetat hur vi skall gå vidare. Men vi antar att detta är ofrånkomligt i 
utvecklingsprojekt av denna typ. Dessutom är det nog nödvändigt att ha sådana svackor för att 
kunna upptäcka nya riktningar att arbeta efter, d.v.s. återigen försöka se på problemet med 
nya ögon.  
 
Förstudie 
Under denna fas konstruerades projektets struktur i form av tidsplanering, riskanalys och 
tekniska förutsättningar. Vad gäller tidsplaneringen var det svårt att i ett så tidigt skede i 
projektet uppskatta hur lång tid de olika momenten skulle ta. Att vi dessutom inte visste exakt 
vilken inriktning projektet skulle ta medförde en del problem. Tidsplaneringen har dock 
justerats under projektets gång. Till en början kändes tidsplaneringen som en onödig uppgift 
men vi har haft stor nytta av den under hela processen då vi enkelt kunnat följa upp arbetets 
fortskridande så att inga moment har försummats. 
 
Riskanalysen gjordes för att identifiera eventuella svårigheter under projektets gång och om 
något problem inträffar ha en plan för att på ett smidigt sätt åtgärda detta. De risker vi ansåg 
störst visade sig inte vara så allvarliga. Förseningar gentemot tidsplanen var den risk som fick 
högst värde men visade sig i efterhand vara harmlös. Vi har under hela projektet alltid legat 
steget före tidsplaneringen. Att avgränsa projektet har ständigt varit ett problem men vi har 
kunnat åtgärda detta genom diskussioner med Ulf. En risk vi gett låg poäng är 
sekretessproblem. I skrivande stund är det oklart vad vi kommer att kunna publicera i denna 
rapport och vad som är sekretessbelagt.  
 
De tekniska förutsättningarna markerade starten för examensarbetet. Vi satte oss in i 
problemet och fick en uppfattning om vad som egentligen skulle göras. Vår bild av 
problemformuleringen blev allt mer tydlig ju mer information och kunskap vi införskaffade 
oss. I slutet av detta skede började även tankarna kretsa kring hur kravspecifikationen skulle 
utformas.  
 
Konceptstadie 
Under konceptstadiet skapades kravspecifikationen och de olika koncepten. 
Kravspecifikationen har under projektet uppdaterats fortlöpande för att stämma överens med 
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de mål som vuxit fram under projektets gång. I dagsläget kan projektet ses som lyckat då det 
vinnande konceptet lever upp till de uppställda kraven och de flesta önskemålen, se bilaga 12.  
 
Framtagningen av nya koncept främjade kreativiteten men då en lastbil är en så pass komplex 
konstruktion medförde detta att för varje nytt förbättringsförslag uppstod flera nya problem. 
Som exempel kan nämnas placering av systemet i utrymmet under sängen. Då systemet var 
för högt behövde sängen flyttas upp tio centimeter. Konstruktionsmässigt är det inget problem 
men efter diskussioner med sängansvarig visade det sig att en sådan förändring är en 
omöjlighet. I dagsläget arbetar de med att försöka höja sängen tio millimeter. Även detta är en 
stor förändring som kräver mycket resurser och långa förhandlingar avdelningarna emellan.  
 
Utvärderingen av koncepten skedde med diverse metoder. Hur dessa metoder tolkas och 
används är individuellt. I vårt fall fick inte det valda konceptet högst betyg men valdes ändå 
att arbeta vidare med. Detta kan ha berott på att vi inte hade helt optimala kriterier i 
metoderna eller för att vi inte såg metoderna som något man slaviskt skall följa utan snarare 
som ett hjälpmedel.  
 
Alla de koncept som förkastades ska dock inte helt uteslutas utan snarare ses som 
en ”kunskapsbank” som kan komma till användning då man idégenererar för t.ex. 
omplacering av systemet.   
 
Utvecklingsfas 
Från början fanns planer på att bygga en testrigg men då tiden var knapp valde vi att utveckla 
det vinnande konceptet. Här uppstod en del moment som vi inte hade räknat med såsom 
internredovisning, patentsökan, tjänsteresa till Tyskland. Volvo anser att det vinnande 
konceptet har stor potential, därav de nytillkomna momenten, och därför har beslut tagits att 
konceptet skall vidareutvecklas i ett Advanced Engineering Projekt. Eftersom vi hela tiden 
legat steget före i tidsplaneringen innebar dessa tillkomna moment inga komplikationer för 
examensarbetet i stort. Dessa moment har snarare varit ett spännande och väldigt lärorikt 
inslag i vår tid här på Volvo.  
 
Att ta fram ett nytt AC-system kräver många års utvecklingsarbete. Vårt examensarbete är 
tidsbegränsat vilket har medfört att vi inte kunnat utveckla det vinnande konceptet så mycket 
som vi velat. Vi hade gärna velat realisera konceptet t.ex. i form av en testrigg men detta är 
något Volvo får fokusera på under Advanced Engineering Projektet. 

 39



8 Slutsats 
 
Syftet med detta projekt var att ta fram förslag på hermetiska AC-system som skall ha 
potential att ersätta dagens system i framtiden. De kriterier som upprättades i 
kravspecifikationen anses ha blivit uppfyllda till den grad det är möjligt. En del krav kräver 
vidareutveckling av systemet för att verifiera att de har uppfyllts. Då en testrigg inte hann 
byggas har det istället valts att bevisa en del krav med beräkningar. Dessa är inte helt 
tillförlitliga utan skall snarare ses som riktlinjer för vad systemet kan åstadkomma vid ”värsta 
tänkbara scenariot”. Största svårigheten med att räkna på systemet har varit att uppskatta de 
olika parametrarna så som in-, och uttemperatur på brinekretsar samt att kritiskt utvärdera 
resultaten då dessa till stor del byggs på antaganden och testresultat för dagens AC-system.  
 
Upplägget och arbetsfördelningen har under hela projektets gång varit strukturerat och följt 
uppsatta linjer och mål. Då det från början inte var bestämt vad som skulle ingå i systemet har 
tyngdpunkten lagts på att beskriva den slutna köldmediekretsen och inte brinekretsarna och 
den elektriska styrningen av systemet. 
 
I sin helhet kan projektet ses som lyckat. Volvo har beslutat att arbeta vidare med det 
vinnande konceptet i form av ett ”Advanced Engineering”-projekt som kommer att påbörjas 
direkt efter att redovisning av detta examensarbete har skett. Beslutet har även tagits att 
försöka patentera systemet. Detta har överlämnats till Volvos patentavdelning.  
 
Under projektets gång har arbetet och framstegen dokumenterats kontinuerligt. Den mesta 
informationen har sparats ner elektroniskt i en gemensam mapp på avdelningens server. 
Skrivandet på denna rapport har skett fortlöpande genom hela projektets gång.  
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9 Rekommendationer för fortsatt arbete 
 
Under projektets gång har flera upptäckter gjorts men inte kunnat undersökas närmare då 
tiden har varit begränsad. Nedan presenteras förslag på vad Volvo kan arbeta med för att 
vidareutveckla systemet. För att förtydliga förslagen presenteras de i punktform. 
 

• I första hand bör det undersökas huruvida detta koncept går att realisera. Intresse för 
konceptet finns men det krävs både tid och pengar och framförallt ledig personal. 
Detta är något Volvo måste besluta om huruvida de tycker det är värt att satsa på detta 
projekt. Konceptet bör också utvecklas ytterligare där de ingående komponenterna 
anpassas efter de krav som idag ställs på AC-systemet. Även möjligheten att integrera 
fler delar bör undersökas. Ett exempel på en sådan integrering kan vara inbyggnaden 
av TXV i multivärmeväxlaren.  

 
• En funktionsduglig testrigg bör byggas som i praktiken visar hur systemet fungerar 

samt ger möjligheten att genomföra nödvändiga tester. Testriggen kan byggas i 
samarbete med Multichannel som har erfarenhet av liknande installationer. I dagsläget 
finns ett samarbete med Sanden men det krävs att även ett samarbete med 
Multichannel gällande deras multivärmeväxlare upprättas. Multichannel är ett litet  
företag som ensamt aldrig skulle kunna leva upp till en förmodad produktion ifall detta 
koncept blir verklighet. Därför skall kontakt tas med Volvo Technology Transfer, ett 
internt investeringsbolag.  
 

• I dagsläget är det oklart hur systemet skall styras och drivas elektriskt. I hybridvagnen 
torde det inte vara några problem men hur systemet skall drivas i standardvagnarna 
återstår att lösa. En möjlighet kan vara att införa en APU-enhet. 

 
• Brinekretsarna, d.v.s. vatten/glykol-kretsarna för kylning av hytt samt kylning av 

kondensorn, måste studeras mer ingående. Dessa har inte tagits i beaktande under 
examensarbetet annat än att de är nödvändiga för att få ett fungerande AC-system. 
Dels krävs efterforskningar om vilken sammansättning brinelösningen bör ha samt 
vilka komponenter som tillkommer som pumpar med mera.  

 
• Placeringen av systemet och rördragningen av brinekretsarna och dess medföljande 

komponenter måste ses över. Speciellt då utrymmet i lastbilen är väldigt begränsat och 
hänsyn till ljudnivå och buller måste tas.  

 
• Möjligheten att förlägga förmontering och förfyllning av systemet på underleverantör 

bör undersökas. Vidare bör en bild skapas över vilka monteringsmoment i 
produktionslinjerna som försvinner samt eventuellt tillkommer. 

 
• En kostnadskalkyl bör upprättas där hänsyn tas till utvecklingskostnader, 

produktionskostnader, lönekostnader samt eventuella marginaler för underleverantörer. 
 
• Med tanke på placering av systemet bör en marknadsundersökning göras för att få en 

klar bild över vilka utrymmen som föraren prioriterar mest. Detta för att inkräkta så 
lite som möjligt på förarens miljö i lastbilen. 
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Bilaga 1. Tekniska beräkningar 
 

I en värmeväxlare där medieflödena på respektive mediesidor är  och  med tillhörande 
specifika värmekapaciteter c

1

⋅

m 2

⋅

m
p1 och cp2, samt där temperaturändringen för medierna är ΔT1 

respektive ΔT2 är det i värmeväxlaren överförda värmeflödet43: 

222111 TcmTcmQ pp Δ⋅⋅=Δ⋅⋅=
⋅⋅⋅

    (1) 
 
För att dimensionera en värmeväxlare för en tillämpning där önskade in- och utgående 
temperaturer är kända används ekvationen: 

mAkQ ϑ⋅⋅=
⋅

      (2) 
Där  är produkten av värmegenomgångstal och värmeöverföringsarea i värmeväxlaren. Ak ⋅
 
Eftersom temperaturdifferansen mellan medierna normalt inte är konstant utmed 
värmeväxlarytan ska, för beräkning av det värmeflöde som värmeväxlarytan förmår överföra, 
ett medelvärde av temperaturdifferansen användas: 
 

2

1

21

ln
ϑ

ϑϑ =
ϑ
−

m
ϑ 

      (3) 
 
 
Denna s.k. logaritmiska medeltemperaturdifferans, mellan temperaturdifferanserna 1ϑ  och 2ϑ  
vid värmeväxlarens två anslutningssidor (se figur 27), representerar alltså det sökta 
medelvärdet mϑ  som ska användas för att beräkna värmeutbytet enligt ekvation (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 27. Temperaturförlopp i värmeväxlare 
 
De beräkningar som har gjorts baserar sig dels på experimentell data över dagens AC-system 
men även på antaganden gjorda utifrån olika konstanters värden vid specifika 
omgivningsförhållanden.  
 
 
 

                                                 
43 Ekroth, I. & Granryd, E. (1994): Tillämpad termodynamik, sid 365-387, Avdelningen för tillämpad 
termodynamik och kylteknik, 3:e tryckning, Grafiska gruppen AB, Stockholm.  
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Brinekrets Ι 
Utifrån ekvationerna (1) och (2) ovan kan tre ekvationer, som beskriver det nya systemet, 
ställas upp för värmeöverföringen mellan köldmediet och brinelösningen i evaporatorn: 

rrprevr TcmQ ,, Δ⋅⋅=
⋅⋅

       (4) 
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evmevev kAQ ,ϑ=      (6) 

brinebrinepbrinebrine TcmQ , Δ⋅⋅=      (5)
       

 

⋅

⋅⋅

       
För dessa ekvationer gäller att värmeflödet är konstant vid varje övergång, alltså: 

evbrineevr QQQ ==,      (7) 
 ⋅⋅⋅

 
För att vara säker på att systemet klarar av alla typer av yttre omständigheter bör det 
dimensioneras efter värsta möjliga scenariot. Experimentella data på det nuvarande AC-
systemet gav riktlinjer för de antagna temperaturerna på köldmediet in och ut från evaporatorn. 
Den maximala kyleffekten sattes till 6 kW dvs. den kyleffekt evaporatorn maximalt förmår att 
leverera. Vidare sattes brinelösningens kalla temperatur till -5 ºC eftersom köldmediet i 
evaporatorn antogs vara i snitt -8 ºC vid värmeutbytet. Den varma temperaturen, efter 
värmeupptagande från luften, sattes till 4 ºC. Detta ger tillräckligt med data för att kunna 
beräkna de nödvändiga massflödena i köldmedie- och brinekretsen.  
 
Ekvationerna (5), (6) och (7) ger nu: 
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För att beräkna köldmediets massflöde kan ej ekvation (4) användas då temperaturen under 
evaporationen är konstant, se figur 28. Istället måste entalpiskillanden som köldmediet får i 
evaporatorn, se figur 28, ställas mot den värmemängd som systemet ska kyla, dvs. 6 kW.  
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På samma sätt utförs beräkningen för värmeväxlingen mellan brinekretsen och luften i 
klimatenheten. Experimentella data från dagens AC-system ger lufttemperaturerna. Den 
relativa luftfuktigheten antagits till 70 % för att simulera ett extremt fuktigt och varmt klimat. 
Ekvationerna (4), (5) och (7) ger nu tillsammans med (8): 
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Resultaten innebär alltså att lyftkylaren i klimatenheten maximalt kan kyla ett massflöde av 
luften på 138 g/s från 40 ºC till 10 ºC om den dimensioneras till att ha en kapacitet runt 6 kW. 
Vattenflödet genom luftkylaren måste vara runt 180 g/s för att AC-systemet skall anses ha 
fullgod kapacitet för alla typer av klimatförhållanden. 
 
Brinekrets ΙΙ 
Ekvationerna (4), (5), (6) och (7) används på samma sätt på brinekretsen mellan 
frontkondensorn och kondensordelen i multivärmeväxlaren. Beräkningar görs först på 
värmeutbytet mellan köldmediet och brinevätskan. Experimentella data från dagens system 
ger en temperaturskillnad ΔT = 30 ºC på köldmediet in och ut ur kondensorn. Kondensorn i 
dagens system har en kapacitet på 11kW vilket har antagits gälla för det nya systemet också. 
Vidare har brinekretsens in- respektive uttemperaturer satts till 40 respektive 50 ºC. 
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Då massflödet av köldmediet R134a i det hermetiska systemet är konstant gjordes ingen sådan 
uträkning här. Detta kan dock användas för att kontrollera resultatet som beräknades under 
avsnitt Brinekrets I. 
 
En titt på Mollierdiagrammet för R134a, se figur 28, på kondensorlinjen ger med 5 ºC 
överhettning och underkylning vid temperaturen 65 ºC, den ideela kurvan, ett massflöde av: 
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Resultatet här skiljer sig från det redovisade under avsnittet Brinekrets I men med tanke på 
alla antaganden får det ses som rimligt. Av detta kan slutsatsen dras att det verkliga 
köldmediemassflödet kommer att ligga runt 60-70 g/s.  
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Figur 28. Mollierdiagram för R134a 
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Bilaga 2. Avgaser vs. köldmedieläckage 
Då framtida regleringar tvingar fordonsindustrin att fasa ut R134a som köldmedie i AC-
systemen p.g.a. för höga GWP-värden har en sammanställning gjorts för att visa vilka 
mängder köldmedie som släpps ut genom diffusion gentemot hur mycket en lastbil släpper ut 
genom avgaser. 
För att beräkna de ungefärliga utsläppen CO2/100km genom avgaser har följande antaganden 
gjorts: 

- Dieselförbrukning: 35 liter/100km 
- Antal kilogram CO2/kilogram diesel: 3,17g 
- Densitet för diesel: 0,84kg/liter 

 
Dessa data ger: kmkgCOkmCO 100/9317,384,035100/ 22 ≈⋅⋅=  
 
De osäkerheter som finns är dels hur stor bränsleförbrukningen är då detta beror helt på hur 
man kör och dels hur mycket last man har. För ett 40-tons ekipage som körs på 
landsväg/motorväg kan man anta att 35 liter/100km är rimligt. 
 
Vidare har följande antaganden gjorts för att räkna ut mängden koldioxid som 
köldmediediffusionen motsvarar: 

- Mängd R134a som släpps ut genom diffusion: 20-40g/år 
- GWP för R134a: 1300 kilogram koldioxid/kilogram R134a 

 
Dessa data ger med ett medelvärde på diffusionsutsläppen på 30g/år: 

årkgCOårCO /39130030/ 22 =⋅=  
 
Resultatet innebär alltså att det köldmedieläckage som förekommer genom diffusion 
genererar per år motsvarande 39 kg koldioxidutsläpp till atmosfären. Ställs detta mot de 
koldioxidutsläpp som en lastbil släpper ut genom avgaser fås: 
 

km4210093/39 ≈⋅   
 
En lastbil behöver alltså köras i 42 kilometer för att, genom avgaser, åstadkomma samma 
utsläpp av koldioxid som ett AC-system läcker genom diffusion per år. Detta är en 
försvinnande liten siffra om man ser till det globala perspektivet över källor som bidrar till 
växthuseffekten.  
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Bilaga 3. Sanden F656 och F657 
 

Model F656 F657 
Motor DC Brush-less 
Comp. Displacement 27 cc/rev 33 cc/rev 

Max. Speed 8,600 rpm 9,000 rpm 

Refrigerating Capacity Per Performance Graph 

Rated Voltage Range 260V to 350V 

Low Voltage Operation 9 to 16 V 

Operating temperature -30 to 120 ºC with special control 

High voltage insulation 
More than 10.0 M ohm  
With liquid refrigerant 

Vibration toleration 30G 20Hr x 3 directions 

Refrigerant / Oil PAG 

Outer Diameter / Length Φ123mm / 224mm Φ123mm / 231mm 
Mass estimated 
<include oil 0.15kg> < 7.0kg  < 7.9kg  

TABELL 1. Kapacitetstabell över F656 och F657 
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Figur 29. Prestanda för Sanden F656 och F657

Figur 30. Ljudnivå vs. Kompressorhastighet på en meters avstånd 
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Bilaga 4. Jämförelse mellan Sanden F656 och Denso ES27  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denso ES-27 Sanden F656 

6.2kg (include oil) 
L210×H160×W120 
HFC134a / ND-11 
DC/288V

1000rpm～8600rpm 

27cc/rev
DC Brush-less 

7.6kg (include oil 0.15kg) Mass 
L224mm×φ120mmOuter Diameter／ Length 

HFC134a / SE-10Refrigerant / Oil 
DC 260V   to   350VRated Voltage Range

Se graf nedanRefrigerating Capacity 
800~8500rpmMax. Speed 
27cc/revDisplacement 
DC Brush-lessMotor 

TABELL 2. Jämförelse mellan Sanden och Denso kompressor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Compressor speed

R
ef

rig
er

at
in

g
ca

pa
ci

ty

C
O
P

30

40

50

60

70

80

90

10

V
olum

etric
efficiency

Volumetric 

Refrigerating 

CO

          SANDEN 
          DENSO ES-

Figur 31. Jämförelse mellan Denso och Sanden kompressor 

 52



Bilaga 5. Beskrivning av koncept 
 
Koncept A1 
Systemet placeras i utrymmet under sängen och kondensorn placeras vid luckan med en 
monterad fläkt som blåser in luft genom öppningar i luckan. Det går alltså inte att använda 
den befintliga luckan utan den måste bytas ut eller modifieras till en lucka med flänsar.  
Då systemet placeras i förvaringsutrymmet krävs det att evaporatorn placeras på bästa 
lämpliga sätt för att undvika den varma luften från kondensorn. 
Detta kan ske genom att en vägg sätts in som avskiljer evaporatorn från kondensorn (A11). 
Ett annat alternativ är att insluta och isolera evaporatorn (A12). 
 
Den varma luften måste blåsas ut på ett effektiv sätt så att den inte skadar omgivningen. 
Eventuellt kan ett hål göras baktill mot släpet där luften kan sugas ut. Ett annat alternativ kan 
vara att blåsa ut luften genom den andra luckan.  
 
Fördelar: 

• Ett kompakt system  
• Låg vikt 
 

Nackdelar: 
• Dåligt med utrymme i förvaringsfacket.  
• Näst intill omöjligt att finna en kondensor i rätt mått som har tillräcklig effekt.  
• Inte så mycket nytänkande.  
• Svårt att leda bort den varma luften utan att behöva modifiera den befintliga hytten.  
• Risk att värmen från den inblåsta luften samt värmen som komponenterna avger stiger 

upp i hytten.  
• Går inte att placera i en sluten box då kondensorn är luftkyld.  
• Kan vara svårt att installera i utrymmet då systemet skall monteras och fyllas innan 

installation 
 
Koncept A2  
Systemet placeras som i koncept A1.  
Dock används luften som finns inne i utrymmet till att kyla kondensorn, d.v.s. den varma 
luften blåser ut genom lucköppningen. 
 
Fördelar: 

• Komponenterna (evaporatorn) kommer inte i kontakt med den varma luften. 
 
Nackdelar: 

• Att blåsa ut den varma luften genom luckan kan vara en hälsofara då risk finns att 
förbipasserande blir brända.  

o Detta kan åtgärdas genom att blåsa ut den varma luften uppåt. 
 
Koncept A3 
Systemet placeras i utrymmet under sängen men kondensorn placeras baktill i ett hål i väggen. 
Luften som kommer in genom luckan, som modifieras som i koncept A1, värms i kondensorn 
och blåser via kondensorn ut på baksidan av hytten.  
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Fördelar:  
• Det går att använda en större kondensor då det bara är att göra ett större hål i chassiet.  

Nackdelar:  
• Troligtvis är det inte särskilt lämpligt att skära upp ett hål i chassiet baktill då det 

påverkar hållfastheten osv. 
• Kan bli svårt att montera alla komponenter i systemet i förväg. 

 
Koncept A4 
Systemet placeras i utrymmet under sängen men fläkt och kondensor placeras baktill utanpå 
hytten.  
 
Fördelar:  

• Storleken på kondensor spelar ingen roll.  
• De hål som behöver göras i hytten är för rör till och från kondensorn.  

Nackdelar:  
• Då systemet sätts ihop innan montering krävs att systemet integreras under 

uppbyggandet av hytten, kan alltså inte implementeras i nuvarande hytt.  
• Ställer till stora problem om någon komponent går sönder då systemet är ihoplött och 

inte går att avlägsna utan att ha sönder hytten. 
 
Koncept A5 
Hela systemet placeras baktill på hytten.  
Fördelar: 

• Lätt att isolera så inget ljud kommer in i hytten 
• Tar inte upp utrymmet under sängen 

Nackdelar: 
• Utrymmet bakom hytt och släp är för smalt på hybriden. Däremot skulle detta fungera 

på vissa modeller där släp och hytt inte sitter lika nära varandra. 
 
Koncept A6 
Systemet placeras på taket bakom vingen.  
Fördelar:  

• Det blir ett bra luftflöde och inga problem att leda bort den varma luften till 
omgivningen.  

• Dessutom blir det troligtvis lägre ljudnivå i hytten än då systemet placeras i utrymmet 
under sängen.  

Nackdelar:  
• Svårt att dra brinekretsen, den blir rätt lång vilket leder till förluster. 
• Vid frontalkrock utgör systemet en fara då det kan slungas iväg.  
• Under extrema förhållanden kan det bli stekande hett uppe på taket med sämre 

prestanda på AC-systemet som följd. 
 
Koncept A7 
Systemet placeras på taket som i A6 men omsluts av en låda som utformas som en vinge och 
ersätter dagens vinge. 
 
Koncept A8 
Systemet placeras på ramen i utrymmet 1-2m bakom hytten.  
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Kondensorn placeras baktill med en fläkt som tar luften från utrymmet och blåser genom 
kondensorn så att den varma luften inte kommer i kontakt med resten av systemet.  
Fördelar:  

• Ljudnivån. 
Nackdelar:  

• Slangdragningen av brinekretsen blir lång vilket kommer att leda till större 
tryckförluster. 

• Högre värmeupptagning p.g.a. omgivande rörliga delar. Slangarna kan dock isoleras. 
 
Koncept B1 
En kombinerad vätskekyld kondensor och evaporator placeras tillsammans med TXV och 
kompressor i en låda som görs helt tät. Här kopplas två brinekretsar till det hermetiska 
systemet. Den ena kretsen kopplas till en luftkylare, i fronten på bilen, som kyler 
brinelösningen. Brinelösningen kyler i sin tur ner kondensordelen av multivärmeväxlaren. 
Från den inbyggda evaporatorn går en annan brinekretsen till klimatenheten som kyler luften i 
hytten via en luftkylare. 
Fördelar:  

• Systemet kan göras helt läckfritt.  
• Få komponenter behövs.  
• Boxen kan isoleras.  
• Behöver inte en luftkyld kondensor i det hermetiska systemet.  
• Tar mindre plats.  
• Utnyttjar den befintliga kondensorn i fronten.  
• Lätt att installera.  
• Säkrare uppnådd överhettning och underkylning.  
• Ingen R/D behövs.  
• Boxen kan vakuumtätas och därigenom bli helt ljudisolerad. Förutom stomburet ljud 
• Systemet kan vid behov kopplas om och användas som en värmepump och värma 

hytten. 
Nackdelar:  

• Svårt att hitta lämpligt ställe att placera boxen.  
• Systemet blir tyngre än nuvarande system. 
• Multivärmeväxlaren kan endast placeras stående. 
• Ej klargjort hur väl anpassad multivärmeväxlaren är för vibrationer i mobil miljö. 
• Multivärmeväxlaren är ej optimerad prestanda- och storleksmässigt för vårt system. 

 
Placeringsmöligheter: 
B11: Systemet placeras i utrymmet under sängen.  

• Fördelar: Korta rördragningar. Tar inte upp plats i hytt. 
• Nackdelar: Kan dock bli svårt då multivärmeväxlaren måste placeras stående. I så fall 

måste sängen tas bort eller ett hål sågas. 
B12: Då lådan kan göras väldigt smal kan den placeras på hyttens baksida utan att släpet slår i. 

• Fördelar: Låg ljudnivå in i hytt. 
• Nackdelar: Kraftiga vibrationer samt för smalt utrymme mellan chassi och släp. 

B13: Boxen placeras på väggen inne i hytten på kort eller långsidan över sängen. Den går att 
placera ett antal dm över sängen så den inte är i vägen när chauffören skall sova.  

• Fördelar: Blir korta rördragningar till brinekretsen.  
• Nackdelar: Hög ljudnivå, men går förhoppningsvis att isolera. Tar upp befintligt 

utrymme av hytten.  
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B14: Det finns ett utrymme bak på släpet framför en elektrisk låda där boxen skulle kunna 
placeras.  

• Fördelar: Ljudnivån in i hytt påverkas ej. 
• Nackdelar: Blir väldigt långa rördragningar viket knappast är optimalt. 

 
Koncept C2 
Myltivärmeväxlaren byts ut mot en separat kondensor och evaporator.  
Fördelar:  

• Om kondensor och evaporator kan placeras liggande blir boxen inte hög vilket är en 
fördel ifall den skall placeras under sängen.  

• Det finns kondensorer och evaporatorer, på marknaden, som dimensionsmässigt får 
plats i utrymmet trots att de måste placeras stående.  

• Kondensor och evaporator kan sättas samman åtskilda av en tjock isoleringsmatta för 
att få systemet mer kompakt.  

• Denna konstruktion är ett komplement till multivärmeväxlaren och främst för att 
placera boxen under sängen.  

• Även detta system går att använda som en värmepump. 
Nackdelar: 

• Systemet består av fler komponenter 
• Fler röranslutningar 
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Bilaga 6. Placering av systemet 
 
Bilderna nedan visar placeringen av de olika koncepten. 
 

Figur 32. Placering av B och C-koncepten   
 

Figur 33. Placering av A-koncepten  

Figur 34. Placering av systemet i hytten 
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Bilaga 7. Elimineringsmatris 
 

Elimineringsmatris för samtliga koncept 
Elimineringskriterier: 
(+) Ja 
(-) Nej 
(?) Mer info krävs 

Beslut: 
(+) Fullfölj lösning 
(-) Eliminera lösning 
(?) Sök mer info 
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Kommentar Beslut 
A11 + + + + + +   + 
A12 + + + + + +   + 
A2 + + + + + +   + 
A3 + + ? - + + Är det möjligt att göra hål för kondensdorn i väggen? - 
A4 + - - - + +   - 
A5 + + - + + +   - 
A6 + + + + ? + Säkerhet vid placering, speciellt vid krock + 
A7 + + + + ? + Säkerhet vid placering, speciellt vid krock + 
A8 + + + + + ? Mer info om värmen i utrymmet + 
B11 + + + ? + + Såga upp hål i sängen + 
B12 + + + + + + Placering inne i hytten, ljudisolering + 
B13 + + + + ? ?   + 
B14 + + + + + +   + 
C2 + + + + + +   + 

Koncept A3, A4, A5 = Eliminerade 
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Bilaga 8. Pugh I 
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Bilaga 9. Pugh II 
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Bilaga 10. SWOT 

 A7 (Box på taket med 
luftkyld kondensor) 

B13 (box i hytt med 
multivärmeväxlare) 

C21 (box under sängen 
med vattenkyld 
kondensor) 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  S

ty
rk

or
 • Bra luftflöde 

• Lätt att leda bort varm luft 
• Låg ljudnivå i hytt 
• Ingen extra vattenslinga till       

kondensorn 
• Nuvarande kondensor kan 

användas 
• Integrerad vinge 
• Förarens utrymme påverkas 

inte 
• Ingen direkt platsbrist, går att 

isolera komponenter på ett 
bra sätt 

 

• Korta rördragningar 
• Kompakt 
• Få komponenter 
• Nuvarande kondensor kan 

användas utan att  behöva 
flyttas 

• Boxen kan göras helt tät 
• Säkrare uppnådd 

överhettning och 
underkylning  

• Ingen R/D behövs p.g.a. 
multivärmeväxlaren 

• Lastutrymmet under sängen 
bibehålls 

• Behövs ingen omfattande 
modifiering för att installera 
boxen i hytten 

• Recirkulation för 
kompressoroljan finns 

 

• Går att realisera då 
komponenter är tillgängliga 

• Boxen kan göras kompakt 
• Boxen blir lätt 
• Systemet blir billigare då 

komponenterna redan finns 
och inga utvecklings-
kostander behövs 

• Låg ljudnivå 
• Installation kan göras utan 

omfattande modifikationer 
av hyttstommen 

• Boxen kan göras helt tät 
• Nuvarande kondensor kan 

användas utan att behöva 
flyttas 

   
   

   
   

   
   

   
   

 S
va

gh
et

er
 • Lastbilen kan bli mer ostabil 

• Längre rördragning 
• Hög ljudnivå • Fler komponenter 
• Förarens utrymme påverkas 

negativt 
• Fler förluster pga. fler rör 

• Svårt att dra rör på ett diskret 
sätt 

• Kan bli extremt varmt på 
taket 

• Krävs en starkare pump 

• Lastutrymmet försvinner 
• Vibrationer på hyttstommen • Fler anslutningar ger större 

risk för haveri • Svårt att hitta fästpunkter 
som minimerar vibrationerna • Lägre COP på grund av fler 

rör • Systemet väger mer 
• Vibrationer • Multivärmeväxlaren kan bara 

placeras stående 
• Kommer att krävas pumpar 

till de båda looparna • Svårt att hitta bra fästpunkter 
 • Systemet kan vara för tungt 

för taket 
• Kommer att krävas pumpar 

till de båda looparna 
• Svårt att få upp systemet på 

taket 
• Svårigheter att fästa 

multivärmeväxlaren i boxen 
då denna har anslutningar på 
båda sidorna 

• Boxen kan inte göras helt tät 
pga nödvändigt luftflöde till 
kondensorn  

• Boxen kan utformas som en 
vinge 

• Boxen kan vakuumtätas 
vilket ger en perfekt 
ljudisolering 

• Systemet kan omkopplas till 
en värmepump 

   
   

   
   

   
   

   
 M
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lig

he
te

r • Nytänkande design • Fler möjligheter att utforma 
systemet då fler 
komponenter är tillgängliga 

• Möjlighet till integrerad R/D i 
kondensor och därigenom 
färre komponenter 

• Systemet kan omkopplas till 
en värmepump 

• Boxen kan integreras i hytten 
om den görs tillräckligt tunn 

• Evaporator och kondensor 
kan sammansättas och 
fungera som ett alternativ till 
multivärmeväxlaren 

 
• Boxen kan ljudisoleras med 

lämpligt material 
• Färre rör kommer att ge 

mindre förluster och 
därigenom högre COP 

• Boxen kan vakuumtätas 
vilket ger en perfekt 
ljudisolering 

• Konstruera 
multivärmeväxlaren med 
aluminium för att få ner 
vikten 

• Inför Orifice istället för TXV 

• Inför Orifice istället för  
TXV 
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• Fara vid service • Kommer att krävas mer 

köldmedie? 
• Sämre COP då värme tas 

upp i vattenslingan • Fara vid krock 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
H

ot
 

• Snö och regn, systemet måste 
isoleras 

• Klarar multivärmeväxlaren 
mobil miljö? 

• Inte ”state-of-the-art” 
• Inga åtgärder möjliga vid 

haveri, nytt system måste 
installeras 

• Korrosion, komponenterna 
måste ytbeläggas 

• Sämre COP då värme tas upp 
i vattenslingan 

• Inga åtgärder möjliga vid 
haveri, nytt system måste 
installeras 

• Inga åtgärder möjliga vid 
haveri, nytt system måste 
installeras 

• Nuvarande kondensor kan 
kanske ej köras med vatten 
då högre massflöden 
uppkommer • Nuvarande kondensor kan 

kanske ej köras med vatten då 
högre massflöden 
uppkommer 
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Bilaga 11. Systemets vikt 
 
Följande mått och antaganden har använts för att räkna fram ett ungefärligt värde på det 
optimerade hermetiska systemets vikt: 
 
Värmeväxlare vikt: 30,3 kg. 
Värmeväxlare dimensioner: B:200, H:530, D:70 mm 
Värmeväxlare volym: 9,3 dm3

Kompressor vikt: 7,6 kg. 
Densitet rostfritt stål: 8000kg/m3. 
Densitet aluminium: 2700kg/m3. 
Uppskattad vikt på rören: 0,5 kg. 
Uppskattad vikt på köldmediet: 1 kg. 
 
Utgående från prototypen som Multichannel har konstruerat, med en höjd på 370 mm och en 
maximal kyleffekt på 10 kW, har en uppskattning gjorts med avseende på värmeväxlarens 
höjd då den ska leverera en maximal kyleffekt på 7kW. Detta gav en höjd på 300mm medan 
övriga dimensioner var desamma som den ursprungliga värmeväxlaren. 
 
Optimerad värmeväxlare volym: 5,27 dm3. 

kgxx 2,17
3,303,9

27,5
≈⇒=   Optimerad värmeväxlare vikt: 

Att komma ihåg här är att denna vikt representerar en optimerad värmeväxlare i rostfritt stål. 
För att få ner vikten ytterligare bör värmeväxlaren konstrueras i aluminium. 
 

kg8,52,17
8000
2700

≈⋅Optimerad värmeväxlare i aluminium:  

Detta ger en total vikt på systemet: 
kgm nysystem 1515,015,06,78,5, ≈++++=  

 
Som en jämförelse har också vikten på dagens system beräknats: 
Dagens TXV vikt: 0,15 kg. 
Dagens evaporator vikt: 1,6 kg. 
Dagens ackumulator vikt: 0,835 kg. 
Dagens kompressor vikt: 7,955 kg. 
Dagens kondensor vikt: 3,2 kg. 
Dagens vikt på rören: 3,2 kg. 
 

kgm dagenssystem 172,32,3955,7835,06,115,0, ≈+++++=  
 
Noterbart här är att de största viktbesparingarna sker genom att eliminera ackumulatorn samt 
att rörvikten blir avsevärt mycket lägre. 
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Bilaga 12. Verifiering av Kravspecifikation 
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