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Abstract 

The chillers at Saab AB in Järfälla stands for the largest part of electricity usage at Saab’s facilities in 

Järfälla, it’s therefore important to evaluate and analyze the chillers in order to be able to optimize the 

performance of the chillers. 

This master thesis has focused on how the chillers in the D-building at Saab’s facilities at Järfälla perform. 

Several tests have been done on the chillers in order to do that. The results have been measured by 

ClimaCheck equipment. The measured data have been analyzed by the computer software Refprop, 

Energy Equation Solver and Excel.  

Investigations on the chillers in the D-building have shown several findings. One of the findings is that 

the refrigerants don’t have the right composition. In some cases it depends on that past leakages changes 

the composition and in other cases it’s because R22 and R417A have been mixed on purpose. The new 

compositions have worse thermodynamical properties than the original composition, which have lead to 

reduction in the chiller’s performance. Another implication caused by leakage of R417A is that it can lead 

to high concentrations of butane in the refrigerant composition, which can result in a possible flammable 

refrigerant mixture. 

Measurements have shown that two chillers are in constant operation they and use an average of 130kW 

electricity. The chillers constantly produce 290kW cold and the maximum recovered heat is 68kW in total. 

The total energy-efficiency of the refrigeration system COPtot is 1.9, which is low. Improvements have 

been done, one of them is that the condenser pressure has been lowered to 15barg, which results in a 

reduction of electrical power requirement for the compressors by 24kW while the system maintains the 

same cooling capacity. This results in monthly savings of 17MWh electricity. 

The chillers are connected to the heating system by desuperheaters, which are connected in series, which 

results in less energy efficiency. Another result is that if the chillers condensers are connected to the 

heating system the external heating need of the D-building can almost be eliminated. This would result in 

savings of maximal 251MWh per month.  
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Sammanfattning 

Kylmaskinerna på Saab ABs fastighet i Järfälla står för en stor del av den totala användningen av 

elektricitet i fastigheten. Därför är det viktigt att undersöka och analysera hur dessa kylmaskiner presterar i 

dagsläget och vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra prestandan. 

Detta examensarbete har fokuserat på hur kylmaskinerna i D-huset på Saab i Järfälla presterar. Därför har 

flera tester på dessa kylmaskiner utförts. Mätvärdena har huvudsakligen registrerats med ClimaCheck 

utrustning och uppmätt data har analyserats med datorprogrammen Refprop, Energy Equation Solver och 

Excel.    

Undersökningar av kylmaskinerna i D-huset har visat på flera upptäckter. En upptäckt är att köldmedierna 

inte har rätt sammanställning. I en del fall beror det på att läckage förändrar ett köldmediums 

sammansättning och i andra fall har R22 och R417A blandats. De nya kompositionerna har försämrade 

termofysiska egenskaper än ursprungskompositionen, vilket leder till sämre prestanda av kylmaskinerna. 

En annan nackdel av läckage av R417A kan leda till höga halter av butan i köldmediekompositionen vilket 

kan resultera i ett potentiellt brandfarligt köldmedium.  

Mätningar visar att två kylmaskiner konstant är på och använder i genomsnitt 130kW elektricitetseffekt 

och producerar 290kW kyla och återvinner maximalt 68kW värme. Den totala energieffektiviteten i hela 

kylsystemet COPtot är maximalt 1,9 vilket är lågt. Förbättringsåtgärder på kylmaskinerna har vidtagits, 

bland annat har kondenseringstrycket sänkts till 15barg, detta leder till 24kW minskat 

kompressoreffektsbehov för samma kylkapacitet, vilket innebär en månadsbesparing på 17MWh.  

Kylmaskinerna är kopplade till värmesystemet via hetgasväxlare, men dessa är seriekopplade istället för 

parallellkopplade, detta leder till att mindre energi kan återvinnas till värmesystemet. Ett annat resultat är 

att ifall kylmaskinernas kondensorer är sammankopplade med värmesystemet kan värmebehovet i D-huset 

i stort sett elimineras och besparingar på maximalt 251MWh per månad kan uppnås.  
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1 Inledning 

Detta kapitel behandlar förutsättningarna och bakgrunden för detta examensarbete. Kapitlet framställer 

även målen samt hur metodiken för examensarbetet är upplagt för att kunna nå dessa mål. 

1.1 Bakgrund 

Kyla i fastigheter har många olika användningsområden som varierar beroende av aktiviteten i byggnaden. 

Ett vanligt användningsområde för kyla är att skapa ett behagligt termiskt klimat, där mängden tillförd kyla 

till lokaler kommer att variera beroende på de interna lasterna och med vad som uppfattas som ett bra 

arbetsklimat. Interna värmekällor som påverkar kylbehovet kan bland annat vara datorer, belysning eller 

mänsklig aktivitet. Kyla behövs även i produktionsprocesser som genererar mycket värme och där 

maskinerna eller produkten inte kan hantera en allt för hög arbetstemperatur.  

De vanligaste metoderna för att tillgodose en fastighet med kyla är idag antingen fjärrkyla eller lokalt 

producerad kyla med hjälp av kylmaskiner. Nätet för fjärrkyla är idag inte utbyggt förutom i 

storstadsregionerna och näten ägs oftast av enskilda energibolag vilket resulterar i att konkurrensen inte är 

särskilt stor. Kylbehovet för Saab ABs (före detta Svenska Aeroplan Aktiebolaget) fastighet i Järfälla 

tillgodoses främst av tre kylcentraler, men det existerar även mindre kylaggregat för lokal kyla. Fördelen 

med lokalt producerad kyla är att användaren blir mindre beroende av de stora energibolagen och får 

större kontroll över driften. 

Under hösten 2011 utfördes ett examensarbete av Erik Malm på Saab, arbetet behandlade användningen 

av elektricitet i Saabs fastighet i Järfälla. Energianvändningen kartlades och energieffektiviseringsförslag 

framfördes. Projektet visade på att en stor del av den använda elektriciteten nattetid gick till kylmaskinerna 

som troligtvis inte styrdes på ett optimalt sätt. Då fokus för Eriks examensarbete främst var inriktat på 

elektricitetsanvändningen i helhet för D-huset (se Figur 1 för lokalisering) och inte specifikt på 

kylmaskiner kommer detta examensarbete kartlägga både driften och användningen av kylmaskiner i detalj 

samtidigt som eventuella förbättringsförslag ska tas fram. 

1.2 Syfte 

Projektets huvudsakliga syfte är att dokumentera, utvärdera och analysera användningen av kylmaskinerna 

i Saabs fastighet i Järfälla. Detta för att det i dagsläget inte är kartlagt hur dessa presterar, samtidigt som de 

bidrar till en stor del av den totala elektricitetsanvändningen. Syftet är även att upptäcka eventuella 

felaktigheter av driften i kylanläggningarna. Om fel upptäcks kommer förbättrings- och optimeringsförslag 

på kylcyklerna att presenteras. 

Ett av målen med projektet är att utföra mätningar på befintliga system och presentera fakta om hur dessa 

presterar. Ett annat mål är att undersöka hur kylmaskinerna påverkas av ändrade driftförhållanden så att 

mer optimala driftförhållanden för olika tidsperioder kan uppnås.  

1.3 Metodik 

Arbetsgången i detta examensarbete har delats in i två delar. I början utfördes en litteraturstudie för att ge 

en fördjupad kunskap om hur kylsystem fungerar samt för att ge inblick på saker som kunde tänkas vara 

viktiga för fortsatt arbete. Litteraturstudien baseras på relevant litteratur och vetenskapliga artiklar. Den 

omfattar bland annat information om kylsystem och dess komponenter som används i industriellt bruk, 

men även information om användningsområden av kyla, regleringar, miljöpåverkan, styrning och 

förbättringsåtgärder för kylsystem.  

Den andra delen av examensarbetet fokuserade på utförda mätningar och loggad data på befintliga 

kylcentraler samt analyser. Först utfördes en översiktlig inventering och identifikation av kylcentralerna. 

Efter den övergripande identifikationen av alla kylcentraler utfördes en mer ingående inspektion av 
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kylcentralen i D-huset. Den utfördes genom studerandet av flödesscheman, principskisser, intervjuer och 

utförliga undersökningar av centralen i fråga. När arbetet med att identifiera kylsystemet var klart utfördes 

mätningar av kylmaskinerna. Mätningarna gjordes framförallt med hjälp av utrustning från ClimaCheck (se 

Bilaga A för detaljerad information) försedd av KTH. I mån av tillgänglighet och noggrannhet användes 

även mätdata från central driftdator. Arbetet med utvärdering och analysering koncentrerades till en 

kylcentral eftersom tid och resurs inte fanns för att utföra noggranna mätningar på de andra 

kylcentralerna. 

Energianalyser av systemen utfördes framför allt med hjälp av datorprogrammet Excel med 

insticksmodulen ”Refprop” som är ett dataprogram som behandlar termofysiska data. Analyserna baseras 

på insamlad mätdata från undersökningar av kylmaskinerna. Ett annat dataprogram som använts är 

”Engineering Equation Solver” (EES). EES användes främst för att simulera eventuella modeller som 

beskriver hur systemen skulle prestera ifall vissa funktioner är på eller av. 

Resultaten från mätningarna och analysen av dessa presenteras med hjälp av övergripande tabeller och 

grafer som diskuteras och förklaras i efterföljande text. Vid fall där fel i driften har upptäckts har 

förbättrings och optimeringsförslag till dessa tagits fram. Eventuella felkällor och osäkerheter har tagits 

fasta på och diskuteras runt.   

1.4 Omfattning och avgränsning 

Examensarbetet koncentreras till att omfatta de tre större kylcentralerna på Saab Järfälla, det vill säga att 

inga av de mindre kylaggregaten kommer att vara under fokus. Arbetet kommer främst att koncentreras 

till en av de större centralerna med den största potentialen för förbättring efter den första översiktliga 

genomgången av kylcentralerna. 

Delar av värmesystemet kommer att behandlas även fast examensarbetets fokus är på kyla. Detta för att 

en del av kylmaskinerna har värmeåtervinning och kommer därför att influeras av och påverka 

värmesystemet. 

Styrning och hantering av kylsystemen kommer att behandlas, men ingen omfattande omprogrammering 

av system i form av programmering (kodning) som kan innefattas under området mekatronik. Istället 

kommer ”enklare” åtgärder för att optimera driften och minimera driftstörningar att göras i fall där det 

går. En tidsplan för arbetet finns i Bilaga B.  
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2 Företagspresentation av Saab AB 

Svenska Aeroplan Aktiebolaget grundades 1937 efter beslut från svenska riksdagen med avsikten att skapa 

en Svensk inhemsk flygindustri för militära ändamål. Saab har genom åren lanserat flertalet avancerade 

flygplansmodeller där den senaste modellen är Gripen E. Under andra halvan av 1900-talet utökades 

verksamheten till att inte bara innefatta stridsflyg utan även civilt flyg, bilar, lastbilar och bussar. Dock har 

dessa verksamheter under 1990 talet avslutats, sålts eller avknoppats från huvudverksamheten. 

Huvudverksamheten har alltid haft fokus på säkerhet, men då militära attacker inte längre är det enda 

hotet mot länder har konceptet av säkerhet utökats till ett mycket bredare perspektiv. Saabs verksamhet är 

därför numera omfångsrik och verksamheten innefattar allt ifrån tjänster och produkter rörande militära 

hot till civil säkerhet och klimathot (Saab, 2012). 

Saab är ett multinationellt företag med verksamhet i flertalet länder. Verksamheten är som störst i Sverige 

med över 10 000 anställda (de Flon, 2013). Fastigheten i Järfälla tillhörde tidigare Celsiuskoncernen som 

köptes upp av Saab år 2000. Verksamheten i Järfälla är fokuserad på två stora affärsområden ”Security and 

Defence Solutions” och ”Electronic Defence Systems”. Verksamheten i Järfälla omfattar produktion och 

utveckling av elektronikutrustning för både svenska försvaret men också för export (Hjelm, 2012).  

Fastigheten på Järfälla består av ca 80 000m2 varav ca 15 000m2 är produktionsyta. I lokalerna hyses både 

Saabs egen verksamhet men även mindre underleverantörer (Hjelm, 2012). Fastigheten består av fyra 

större huvudbyggnader som kan ses i Figur 1. Kylcentralerna är lokaliserade i A-, B- och D-husen. En 

schematisk överblick av området visas i Figur 1 (Malm, 2012). 

 

 

Figur 1 Schematisk bild över Saabs fastighet i Järfälla (Malm, 2012) 
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3 Litteraturstudie 

Detta kapitel innefattar information som underlättar och förbättrar förståelsen för hur kylsystem fungerar 

samt några av dess implikationer på miljön. Litteraturstudien ger främst inblick om komponenter och 

system som finns i Saabs fastighet i Järfälla men innehåller även information som kan vara bra som 

jämförelse och för att ge perspektiv. 

3.1 Standardkylcykeln  

En standardkylcykel är i princip identisk med en värmepump men skillnaden är var energin primärt 

används. I en värmepump används energin vid kondensorn för uppvärmning medan i en kylcykel är den 

primära uppgiften att ta upp energi via förångaren och på så sätt kyla objekt eller fluider. Kylcykler finns i 

de flesta svenska hem i form av kylskåp och frysar, de tar upp värme från mat inne i kylskåpet och avger 

den på baksidan av kylskåpet och håller på så sätt maten kall (Granryd et al., 2005). 

Standardkylcykeln inte är den enda kylcykeln därför presenteras kortfattat ett fåtal andra alternativa cykler. 

Absorptionskylmaskiner använder värme för att skapa kyla utan större krav av elektriska komponenter. 

Peltier cykler skapar kyla genom att använda sig av Seebeck effekten vilket innebär att en spänning ger 

upphov till en temperaturdifferens. Dock kan inte ovan nämnda cykler komma ner i väldigt låga 

temperaturer. För att uppnå kryostatiska temperaturer (mindre än -150 ) måste specialcykler användas, 

exempel på specialcykler är Gifford McMahon och Claude cykler (Granryd et al., 2005). Hädanefter 

kommer benämningen kylcykel att syfta på standardkylcykeln. 

En av de simplaste formerna av en kylcykel illustreras i Figur 2 nedan och definieras i detta arbete som 

”Standardkylcykeln”. Denna cykel innefattar följande huvudkomponenter; förångare, kompressor, 

kondensor, expansionsventil samt ett köldmedium. Köldmediet är ingen fysisk komponent i samma 

bemärkelse som de övriga komponenterna utan är istället en fluid i vätska eller gasform, mer om detta i 

Kapitel 3.4 (Jayamaha, 2006). 

 

Figur 2 Principskiss av standardkylcykeln (Granryd et al., 2005) 

En mer termodynamisk figur som beskriver vad som händer i standardkylcykeln är presenterad i Figur 3.  
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Figur 3 Principskiss av en standardkylcykel i P-h diagram (Granryd et al., 2005) 

Förloppen som visas i Figur 3 kan beskrivas med följande processer: (Granryd et al., 2005) 

 1-2 köldmediet kondenserar i kondensorn genom att avge energi till en värmesänka. Processen är 

i ideala fall en isobarisk process, vilket innebär att trycket hålls konstant. 

 2-3 köldmediet expanderar i expansionsventilen. Expansionen är en i ideala isentalpisk process 

där entalpin är konstant men trycket ändras. 

 3-4 köldmediet förångas i förångaren genom att ta upp värme från en värmekälla. Processen är i 

ideala fall en isobarisk process. 

 4-1 köldmediet komprimeras i kompressorn och är i ideala fall en isentropisk process, vilket 

innebär att entropin är konstant. 

3.1.1 Förångare 

En förångare är en värmeväxlare där köldmediet förångas, genom att ta upp värme till kylcykeln. Det 

innebär att ämnet som avger värmen kyls och agerar som värmekälla. Under tiden som vätskan förångas 

har köldmediet konstant temperatur under förutsättningen att trycket inte ändras, detta gäller dock inte 

om det är en mix av köldmedium (Granryd et al., 2005). Mer om värmeväxlare och köldmedium kan läsas 

i Kapitel 3.2 respektive Kapitel 3.4. 

Det finns två huvudsakliga sätt för köldmediet att passera förångaren. Den ena är att köldmediet direkt 

efter expansionsventilen passerar genom förångaren till kompressorn, detta kallas för direkt expansion. 

Den andra typen är när köldmediet först expanderas i en expansionsventil för att sedan samlas upp i en 

behållare där gas och vätska separeras detta för att säkerställa att ingen vätska når kompressorn. I dessa fall 

kallas förångaren för översvämmad förångare (Granryd et al., 2005). 

För system som arbetar med att kyla vatten finns en tumregel att en höjning av vattentemperaturen med 

0,6  ger upphov till 1-2 % mer energieffektivt system (Jayamaha, 2006). 

3.1.2 Kompressor 

Kompressorns huvuduppgift i en kylcykel är att höja köldmediets tryck från förångningstrycket (P2) till 

kondenseringstrycket (P1). Kompressorn är den enskilt största användaren av elektricitet i en kylcykel och 

därför influerar kompressorn kraftigt hur systemet presterar då prestanda av kylsystem ofta beskrivs med 

hjälp av en prestationskoefficient (COP). Värdet av denna koefficient definieras vanligen som kvoten av 

nyttig kyla och tillförd effekt, men den kan komma i olika utföranden beroende på hur systemet är 
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uppbyggt. Det är alltså viktigt att veta hur COP är definierat för varje system om en rättvis jämförelse ska 

kunna utföras (Granryd et al., 2005). 

En mindre temperaturdifferens av kondenserings och förångningstemperatur innebär att systemet 

presterar bättre, för att kompressorn inte behöver höja trycket lika mycket. Kompressorn har även stor 

inverkan på livslängden av kylsystem, eftersom det är den komponent som huvudsakligen innehar rörliga 

komponenter (Granryd et al., 2005). I detta avsnitt kommer två typer av kompressorer att tas upp. Dessa 

är kolv och skruvkompressorer. 

3.1.2.1 Hermetiska och icke-hermetiska kompressorer 

Kompressorer kan delas in i två huvudkategorier som kallas för hermetiska och icke hermetiska 

kompressorer. Skillnaden mellan dessa två huvudgrupper är placeringen av motorn som driver 

kompressorn. I fall där motorn är innesluten i kompressorskalet och inte kan bytas ut utan ingrepp på 

systemet kallas kompressorn för hermetisk. Om motorn däremot är utanför systemet och lätt kan kopplas 

bort tillhör kompressorn kategorin icke-hermetiska kompressorer. Det finns även en blandning av dessa 

två huvudtyper som kallas för semi-hermetiska kompressorer. En kompressor kallas för semi-hermetisk i 

fall där motorn kan tas ut ur kompressorn utan att förstöra skalet (Granryd et al., 2005). 

En nackdel med icke hermetiska kompressorer är att de löper risk för läckage då de är öppna mot 

omgivningen via en drivaxel. Fördelen är att vid motorhaveri behöver inte hela kompressorn bytas ut utan 

endast motorn (Granryd et al., 2005). 

3.1.2.2 Kolvkompressor  

Kolvkompressorer bygger på pendlande rörelser av en eller flera kolvar. Principen och geometrin av en 

kolvkompressor är inte komplicerad och därför kan läckage mellan vägg och kolv minimeras i teorin. Men 

på grund av att en kolvkompressor består av många sammansatta rörliga delar kommer detta ge upphov 

till vibrationer och ljud som kan vara svåra att undvika samtidigt som de bidrar till att läckage förekommer 

(Granryd et al., 2005).  

Det finns ett utrymme som kallas för ”döda utrymmet” i en kolvkompressor. Utrymmet definieras som 

utrymmet mellan cylinderns tak och kolven när den är i sin topposition. Vanligtvis brukar utrymmet 

utgöra runt 4 - 6 % av den totala cylindervolymen. Det döda utrymmet har en stor negativ påverkan av 

volymetriska verkningsgraden som är definierad som kvoten av aktuellt flöde med teoretiskt flöde. Den 

volymetriska verkningsgraden minskar eftersom gasen som blir kvar i cylindern efter en komprimering 

kommer att minska mängden gas som kan tas upp för nästa kompression. Påverkan på den isentropiska 

verkningsgraden kommer emellertid att vara liten men med negativt värde, den isentropiska 

verkningsgraden jämför det verkliga fallet med hur kompressorn hade presterat ifall den varit förlustfri. 

Den isentropiska verkningsgraden kommer inte att påverkas mycket eftersom arbetet som krävs för att 

komprimera gasen i det döda utrymmet kommer i ideala fall ges tillbaks när den expanderas. Maximala 

kompressionsförhållanden (P1/P2) i en kolvkompressor är cirka åtta, men beror på vad för köldmedium 

som avses att komprimera (Granryd et al., 2005). 

3.1.2.3 Skruvkompressor   

Kompressionen i en skruvkompressor sker genom att gasen passerar mellan två matchande skruvar. När 

skruvarna roterar kommer det uppstå volymer mellan skruvarna som successivt blir mindre och mindre, 

(volymerna komprimeras) när de rör sig längs med rotationen. Eftersom skruvarna rör sig kontinuerligt 

och nya volymer skapas vid botten av skruvarna kommer all gas kommer att passera hela skruvarna, vilket 

innebär att till skillnad från kolvkompressorer finns det inget dött utrymme (Granryd et al., 2005).  

Tvärsnittsarean för utloppen och inloppen för gasen till kompressorn är fixa och storleksförhållandet av 

dessa kommer därför att utgöra ett inbyggt kompressionsförhållande. Kompressionsförhållande på fem till 

sex är ungefär den praktiskt möjliga gränsen för skruvkompressorer. Till skillnad från många andra 
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kompressorer är skruvkompressorer inte känsliga för små mängder av vätska i gasen vid inloppet av 

kompressorn (Granryd et al., 2005).  

3.1.2.4 Kapacitetskontroll av kompressorer 

Kylkapaciteten av en kylmaskin kan kontrolleras på flera olika sätt. En del metoder bygger på att 

kontrollera kompressoreffekten och därmed kapaciteten på kylmaskinen. Rätt styrning av kompressorer 

leder till reducerad elektricitetsanvändning. I de flesta fall kontrolleras dock inte kompressoreffekten 

effektivt och därför går det åt mer energi än nödvändigt. Kontrollmetoderna skiljer sig även åt beroende 

av vilken typ av kompressor som används (Granryd et al., 2005). 

En metod att kontrollera kapaciteten på en kylmaskin är att använda sig av start stopp teknik för 

kompressorn. Kompressorn har i denna metod endast två lägen, av och på. Metoden går ut på att en 

kompressor startas eller stoppas beroende på temperaturen hos köldbäraren. Metoden är emellertid varken 

särskilt avancerad eller effektiv. En liknande metod där köldbärarens temperatur styr kylmaskinerna 

förklaras mer ingående i Kapitel 3.10.1 (Cecchinato, 2010). 

En mer effektiv metod för kapacitetsreglering är att kontrollera frekvensen till kompressorn. Detta kan 

göras med hjälp av en frekvensinverterare. Användning av frekvensstyrning kan dock leda till problem för 

kolvkompressorer i form av att ljud, vibrationer och smörjningsproblem uppstår när de drivs på 

frekvenser lägre än 30Hz (Widell & Eikevik, 2010). Frekvensstyrning av kompressorer leder till att en 

bättre matchning av kylbehovet uppnås. De positiva effekterna associerade med mindre last när 

frekvensstyrda kompressorer används kan härledas till att kondenserings och förångningstemperaturerna 

kommer närmare varandra vilket bidrar till ett ökat COP värde. Frekvensstyrning av kompressorer innebär 

emellertid inte alltid en effektivisering av systemen fastän att kapaciteten anpassas. De positiva effekterna 

kan hämmas av att den isentropiska verkningsgraden förändras som en funktion av frekvensen. En studie 

har visat på att frekvensstyrda kompressorer som arbetar i tandem har bättre verkningsgrad än en 

frekvensstyrd kompressor med lika stor samlad kapacitet. Detta beror till stor del på att för låga frekvenser 

sjunker den isentropiska verkningsgraden. Den partiella belastningen på en kompressor blir därför högre 

vid tandemkörning. Det har även visat sig att om två olika stora kompressorer arbetar i tandem kommer 

systemet att påverkas negativt av effektivitetsskillnaden hos kompressorerna vid olika laster (Cecchinato, 

2010). 

Ett annat sätt att reglera kapaciteten av en kompressor är att låta en del av flödet strömma tillbaks till 

inloppet. Detta kan göras genom användning at skjutventiler som förbikopplar en del av flödet i 

kompressorn, vanligtvis brukar flödet kunna regleras mellan 10-100 %. Metoden är dock inte särskilt 

effektiv ur en energisynpunkt eftersom nästan samma effekt går åt vid partiell belastning som vid full last 

(Widell & Eikevik, 2010). 

3.1.3 Kondensor  

En kondensor är en värmeväxlare där köldmediet kondenserar och på så sätt avger värme från kylcykeln, 

det vill säga att värmesänkan på andra sidan värmeväxlaren tar upp värme. På samma sätt som 

temperaturen hålls konstant under förångningen hålls temperaturen konstant under kondenseringen med 

samma förutsättningar för tryck och köldmedium (Granryd et al., 2005). 

Det är viktigt att se till att kondensorer är rena vid användning. Detta på grund av att ett tunt skal i form 

av smuts eller is på kondensorer kan ge upphov till stora försämringar av värmeöverföringsegenskaperna. 

Till exempel kan ett 0,6mm skal ge upphov till en ökning uppemot 20 % av kompressoreffekten. 

Skalfenomenet uppstår lättast vid öppna system såsom kyltorn (Jayamaha, 2006). 

Vissa kondensorer arbetar med slutna indirekta system. I dessa fall behöver det sekundära kylmedlet kylas 

av för att på nytt kunna ta upp värme. En vanlig metod som kräver pumpar och fläktar bygger på forcerad 

konvektion där ångbildningsvärmen i vatten utnyttjas. Metoden går ut på att vatten sprutas över 
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värmeväxlaren där det sekundära köldmediet strömmar. Värmen i det sekundära köldmediet bidrar då till 

en förångning av vattnet och en kylande effekt uppnås (Granryd et al., 2005).  

3.1.4 Expansionsventil 

Expansionsventiler används för att expandera ett köldmedium, expansionen medför att köldmediets 

volym ökar och att trycket sänks. Det lägre trycket är önskvärt för att förångningstemperaturen är lägre 

vid lägre tryck, vilket kan ses i Figur 3. Det finns många olika typer av expansionsventiler och för 

kylmaskiner används bland annat termostatiska och elektroniska expansionsventiler (Granryd et al., 2005).  

3.1.4.1 Termostatisk expansionsventil 

Termostatiska expansionsventiler bygger på att överhettningen av köldmediet efter förångaren ska hållas 

konstant och är den traditionellt vanligaste typen av expansionsventiler. Den termostatiska 

expansionsventilen reglerar flödet in i förångaren med hjälp av krafter över ett membran som i sin tur 

reglerar öppningsgraden med hjälp av en fjäder. Krafterna påverkas av förångningstrycket, trycket vid 

överhettningen av köldmediet och fjäderkraften (Yu, Chan, & Chu, 2006). 

Funktionen av den termostatiska expansionsventilen påverkar prestanda av kylmaskinen i stor grad. En 

dåligt kalibrerad termostatisk expansionsventil kan leda till att massflödet i förångaren oscillerar. De 

hastiga variationerna av massflöde vid användandet av frekvensstyrda kompressorer har även föreslagits 

som en annan möjlig orsak till att de termiska expansionsventilerna börjar överkontrollera systemen 

eftersom de inte hinner reagera i tid (Yu et al., 2006). Mer om detta fenomen nämns i Kapitel 3.3. 

3.1.4.2 Elektronisk expansionsventil 

Ett alternativ till termostatiska expansionsventiler är de elektroniska expansionsventilerna. En elektronisk 

expansionsventil reglerar massflödet av köldmediet genom förångaren genom att mäta just massflödet. 

Öppningsgraden av ventilen är proportionell mot massflödet som kontrolleras och regleras stegvis via en 

mikroprocessor (Yu et al., 2006). Eftersom elektroniska expansionsventiler styrs av elektroniska pulser 

som har snabba responstider kan ventilen programmeras och synkroniseras med andra system för att ge 

en optimerad drift. Detta kan vara svårt att utföras med en termostatisk expansionsventil, till exempel om 

styrningen av kompressorer och vattenkontroll sker per automatik (Zhifang, Lin, & Hongfei, 2008).  

En termostatisk expansionsventil håller ofta en överhettning på 5-8 , medan en elektronisk 

expansionsventil kan klara ner till 3  överhettning vilket ofta ger en mer effektiv kylmaskin, mer om 

överhettning kan läsas om i Kapitel 3.3. Forskning har visat på att kontroll av massflöde genom 

förångaren sker bäst med hjälp av elektroniska expansionsventiler vid lägre kondenseringstemperaturer. 

Elektroniska expansionsventiler lyckas även hålla bättre överhettning än termostatiska, då termostatiska 

brukar hålla en temperatur strax över den önskade (Yu et al., 2006). 

3.2 Värmeväxlare 

Värmeväxlare är som namnet antyder ett objekt där fluider kan utbyta värme. Ur en termodynamisk 

synvinkel skulle en oändligt stor friktionsfri värmeväxlare vara att fördra då maximalt utbyte mellan 

fluiderna skulle uppnås. Detta är förstås omöjligt att konstruera. Faktorer som vikt, ekonomi och 

applikation måste tas hänsyn till vid val och design av värmeväxlare. Värmeöverföring kan ske genom tre 

olika principer; strålning, konvektion och ledning (Holman, 2009). I detta kapitel kommer framförallt 

värmeväxlare som i första hand arbetar med konvektion och ledning framställas. 

Det finns två huvudsakliga principer av värmeväxlare, dels de som utbyter värme med gaser vilket i de 

flesta fall är luft samt de som utbyter värme med en vätska (Granryd et al., 2005). 

De värmeväxlare där värme utbyts med luft agerar antingen med hjälp av egenkonvektion eller forcerad 

konvektion. Konvektion är värmetransport mellan en fluid och en yta. I egenkonvektion flödar gasen fritt 

längs med värmeväxlaren och avger eller tar upp värme. Flödet uppstår i och med att densiteten ändras 
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när temperaturen ändras. Egenkonvektion kan med fördel användas när det finns en begränsning på 

tillåten lufthastighet. I forcerad konvektion påtvingas luften att flöda genom värmeväxlaren, detta kan 

exempelvis ske med hjälp av fläktar. Forcerad konvektion leder till högre lufthastigheter och därmed 

högre värmeövergångstal vilket i sin tur bidrar till en bättre värmeöverföring och värmeväxlareffektivitet, 

nackdelen är att det går åt energi för att driva på flödet (Granryd et al., 2005). 

Värmeutbytet i värmeväxlare som utbyter värme med vätskor använder ofta vatten som värmeväxlande 

medium. Vatten är ett bra ämne ur en termodynamisk synpunkt då vatten har hög energidensitet och 

mycket goda transportegenskaper av värme (Granryd et al., 2005). 

3.2.1 Vanliga värmeväxlare 

Plattvärmeväxlare är en kompakt typ av värmeväxlare som består av flertal sammanfogade plattor med 

komplex geometri relativt tubpannevärmeväxlare. Figur 4 är ett exempel på hur en plattvärmeväxlare kan 

se ut. Plattvärmeväxlare har höga värmeövergångstal samtidigt som den totala mängden köldmedium i 

värmeväxlaren kan hållas låg på grund av den lilla totala interna volymen (Granryd et al., 2005).  

 

Figur 4 Exempel på plattvärmeväxlare (Palm, 2010) 

För väska till vätska värmeväxlare är plattvärmeväxlare generellt sett bättre än tubpannevärmeväxlare. Den 

mer komplexa geometrin för en plattvärmeväxlare ger upphov till turbulens hos flödena i värmeväxlaren 

men också tryckförluster. Hög turbulens ger i sin tur upphov till bra värmeöverföring (Huang, Sheer, & 

Bailey-McEwan, 2012). 

Tubpannevärmeväxlare består av parallella rör inuti ett större skal. Den ena av fluiderna strömmar i rören 

medan den andra fluiden tvingas att strömma på utsidan av rören men innanför skalet. Detta kan 

säkerställas med hjälp av skiljeväggar som samtidigt bidrar till att fluiden får en mer uniform temperatur. 

Tubpannevärmeväxlare är vanlig inom processindustrin på grund av orsaker som volym och vikt samtidigt 

som de är lätta att underhålla då de oftast kan öppnas upp (Bell & Mueller, 2001). 

 

Figur 5 Principbild av en tubpannevärmeväxlare (Granryd et al., 2005) 

I fall där köldmedier används finns det olika fördelar med att ha det i eller utan för rören. En fördel med 

att ha köldmediet inne i rören är att risken för eventuell ackumulering av olja inte är möjlig. En annan 

fördel är att den totala mängden använd köldmedia kommer att vara mindre. Fördelen med att ha 
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köldmediet utanför rören är att det är lättare att rengöra det värmeväxlande mediet som till exempel är 

fallet när värmeåtervinning av avloppsvatten sker (Granryd et al., 2005). 

En vanlig typ av värmeväxlare som både används i små och stora system består av parallella flänsförsedda 

rör. Den här typen kan både användas som egenkonvektion eller påtvingad konvektions värmeväxlare. 

Flänsarna bidrar till en större värmeöverförande area och på detta sätt ökar kapaciteten av värmeväxlaren. 

Värmeöverföringen över flänsar består av konvektion, strålning och diffusion. Vid beräkningar kommer 

konvektionsfaktorn stå för den största delen av värmeöverföringstalet. Detta på grund av att strålningen 

till en värmeväxlare är väldigt liten och att diffusionen (kondensering av vattenånga) kan antas vara liten i 

de flesta fall. Beroende av hur flänsarna är orienterade och hur geometrin är kommer 

flänsverkningsgraden att variera. Det är också viktigt för prestanda att flänsarna har bra kontakt med rören 

(Granryd et al., 2005).  

3.2.2 Optimala temperaturdifferenser i värmeväxlare 

Forskning har visat på optimal temperaturdifferens mellan köldmedier och värmekälla/värmesänka enligt 

Tabell 1. Detta gäller dock endast för kylsystem där köldbäraren är en vätska. Värdena i tabellen är 

framtagna av Bäckström (Granryd et al., 2005). 

Tabell 1 Optimala temperaturdifferenser för förångare (Granryd et al., 2005) 

Drifttid per år [timmar] 1000 2000 5000 8000 

Medeltemperaturdifferens [ ] 7,2 6 4,0 3,5 

Skillnad i inloppstemperatur [ ] 8,8 7,6 5,5 5,0 

Sänkning av vätsketemperatur [ ] 3 3 3 3 

 

Tabell 2 visar på optimal temperaturdifferens mellan köldmedier och värmekälla/värmesänka för 

vattenkylda kondensorer. Både Tabell 1 och Tabell 2 gäller för Svenska förhållanden (Granryd et al., 

2005). 

Tabell 2 Optimala temperaturdifferenser för kondensorer (Granryd et al., 2005) 

Drifttid per år [timmar] 1000 2000 5000 8000 

Logaritmisk medeltemperatur- 

differens     

10 8,5 6 5,5 

3.3 Överhettning och underkylning 

Överhettning av köldmedia efter förångaren kan både ha positiva och negativa effekter på ett kylsystem. 

Överhettning av kylsystem är i praktiken nödvändigt för att kompressorer ska kunna fungera. 

Kompressorer i kylsystem är designade för att komprimera gas och inte vätska, därför kan vätskedroppar i 

inloppet till kompressorer förstöra dem. För att kunna säkerställa att ingen vätska når kompressorn i ett 

system med direkt expansion krävs därför en viss grad av överhettning av köldmediet. Överhettning 

innebär att gasen har en temperatur som är högre än mättnadstemperaturen, vanligtvis 5-7 . Om 

överhettningen beror på faktorer utanför kylsystemet kallas det för extern överhettning annars kallas det 

för intern överhettning. Stor överhettning är i vanliga fall inte bra för prestanda av systemet då 

överhettningen leder ökad volym på gasen och därför går det åt mer energi att komprimera en given massa 

(Granryd et al., 2005). Men som tidigare nämnts i Kapitel 3.1.4.1 kan en för liten överhettning resultera i 

att systemet börjar oscillera på grund av att expansionsventilen överkontrollerar överhettningen utan att 

hitta en stabil signal. Systemet påverkas negativt av oscillationen vilket kan leda till negativ påverkan på 

säkerhet och prestanda och bör därför undvikas, fenomenet är känt som ”hunting” (Chen, Zhijiu, Ruiqi, 
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& Yezheng, 2002). Överhettning i ett kylsystem kan uppstå på grund av flera olika orsaker och på flera 

olika ställen. Nedan följer några exempel på var överhettning kan ske: (Selbaş, Kızılkan, & Şencan, 2006) 

 I slutet av förångaren när allt köldmedium är förångat. 

 I sugledningen till kompressorn (orsakad av extern värmekälla exempelvis omgivningsluft). 

 I en värmeväxlare placerad mellan vätska och sugledning. 

Underkylning av ett köldmedium innebär att temperaturen hos det kondenserade köldmediet efter/i 

kondensorn sänks ytterligare. Detta är bra för ett kylsystem eftersom det leder till en större kylkapacitet 

per kilogram köldmedia. Den ökade kylkapaciteten kan komma ifrån att köldmediet kyls ytterligare i 

ledningar efter kondensorn av exempelvis omgivningsluft. Denna extra kyleffekt kommer inte att påverka 

kompressoreffekten utan kan istället ses som gratis energi. Om kyleffekten ökar och kompressoreffekten 

är densamma innebär detta att effektiviteten av kylsystemet är bättre (Selbaş et al., 2006). 

En mer termodynamisk förklaring som kan tillämpas på både överhettning och underkylning baseras på 

processerna som visas i Figur 6 (Granryd et al., 2005). 

 

Figur 6 P-h diagram med två varianter av standardkylcykeln (Granryd et al., 2005) 

I Figur 6 representerar den streckade linjen en kylcykel som arbetar både med överhettning och 

underkylning, medan den svarta linjen är en cykel som arbetar utan dessa två. För samma kapacitet på ett 

system kommer underkylning och överhettning att leda till att entalpidifferensen i både hög och lågtryck 

zonerna blir större. Större entalpiskillnad innebär att det behövs ett mindre massflöde för samma effekt. 

Mindre massflöde bidrar i sin tur med mindre arbete för kompressorn och det innebär bättre prestanda av 

systemet. För överhettning måste dock de tidigare nämnda parametrarna som exempelvis volym och 

densitet tas hänsyn till för att utreda ifall överhettningen leder till förbättrad prestanda (Granryd et al., 

2005). 

3.4 Köldmedier  

Köldmediernas huvudsakliga syfte i en kylcykel är att transportera energi från förångaren till kondensorn. 

Köldmedierna var från början framtagna med tanke på tre huvudsakliga aspekter: (Palm, 2012) 

 Stabila och inerta. 
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 Icke brännbara. 
 
Dessa aspekter ledde till framtagandet av klorfluorkarboner (CFC). CFC föreningar är mycket bra som 

köldmedier dock med den stora nackdelen att de har en stor uttunnande effekt på ozonlagret samt stor 

påverkan på den globala uppvärmningen. Utvecklingen av köldmedier har därför lett till framtagande av 

väteklorfluorkarboner (HCFC) och senare vätefluorkarboner (HFC) (Palm, 2008).  

För att kunna mäta hur stor påverkan ett köldmedium har jämfört med ett annat har framförallt två olika 

parametrar tagits fram. Måttet för att se på hur stor påverkan ett köldmedium har på ozonlagret kallas på 

engelska för ”Ozone Depletion Potential” (ODP). ODP värdet jämför hur stor 

ozonnedbrytningspotential ett medium har relativt med CFC köldmediet R11. Bidragandet till den globala 

uppvärmningen kallas på engelska för ”Global Warming Potential” (GWP) och beskriver hur stort bidrag 

ett medium ger till den globala uppvärmningen med koldioxid som referens (Meteorological, 2011). En 

viktig faktor att ta fasta på när GWP värden från olika källor jämförs är vilken tidsaspekt som tas hänsyn 

till. Till exempel kan ingen rättvis jämförelse tas fram om ena värdet baseras på en period om 50 år medan 

det andra baseras på en period om 100 år. På grund av detta finns det även en faktor som kallas för 

”Halocarbon Global Warming Potential” (HGWP) som istället jämför den globala uppvärmningen 

gentemot R11. Denna faktor används emellertid inte lika frekvent som GWP (Granryd et al., 2005). 

Utsläpp av köldmedier beräknas stå för cirka 10 % av det totala bidragandet till växthuseffekten av 

människor. Därför är fokus numera på miljöpåverkan samtidigt som de termiska egenskaperna tas fasta på 

när köldmedier väljs för olika applikationer. Nedan följer en lista på några av vad som bör eftersträvas 

utöver de tre ovan nämnda för att få ett så bra köldmedium som möjligt: (Palm, 2012) 

 Lågt GWP värde. 

 Lågt ODP värde. 

 Låg viskositet. 

 Hög termisk konduktivitet. 

 Lämpliga tryck och temperaturnivåer för given applikation. 
 

På grund av de olika kraven som önskas av ett köldmedium är det i princip omöjligt att hitta en ideal fluid, 

istället måste fördelar vägas mot nackdelar i varje enskilt fall beroende av applikation. Det absolut 

viktigaste kriteriet är dock att köldmediet ska vara stabilt inom kylcykeln för annars kommer cykeln inte att 

fungera (Granryd et al., 2005). 

Valet av köldmedium för en kylcykel sker redan vid designstadiet och ändras vanligtvis inte under 

kylmaskinens livstid. På grund av miljöregleringar och utfasning av köldmedier är det mycket viktigt att 

tänka långsiktigt vid val av köldmedium. Byte av köldmedium innebär oftast att komponenter inte är 

kompatibla med det nya köldmediet och komponenterna måste därför ersättas. Kombinationen av nya 

och gamla komponenter kommer troligtvis inte att vara optimerat för den tänkta processen och 

prestandamässigt kommer systemet vara sämre än innan (Hekkenberg & Schoot Uiterkamp, 2007). 

Nästföljande fyra avsnitt kommer att behandla de köldmedier som används i Saabs fastighet i Järfälla. 

3.4.1 Naturligt köldmedium – Ammoniak R717 

Naturliga köldmedium är som namnet antyder ämnen som förekommer ute i naturen. När kylcykler först 

började användas var det dessa som stod i fokus, men på grund av varierande orsaker som lukt och 

brandfarlighet fasades dessa ut. Allteftersom miljömedvetandet hos människor ökat har detta lett till en 

renässans av en del av de naturliga köldmedierna såsom exempelvis koldioxid (Palm, 2012). 

Ett annat naturligt köldmedium är ammoniak som har den kemiska kompositionen NH3. Köldmedian 

numret för ammoniak är R717. Ammoniak har utmärkta termiska och fysiska egenskaper som behövs för 

ett köldmedium. Detta påvisas bland annat i Figur 7 i form av att det krävs mycket energi för att 

avdunsta/förånga ett kilogram ammoniak det vill säga att ammoniak har hög latent energi (Palm, 2012). 
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Figur 7 P-h diagram för tre köldmedier (Palm, 2012) 

Avståndet mellan ändarna i halvbågen i Figur 7 för ammoniak visar på att den latenta värmen för 

avdunstning/ångbildning är stor för ammoniak gentemot andra köldmedier. Detta i sin tur leder till att en 

mindre mängd köldmedium behövs för samma kylkapacitet. Den resterande linjen för respektive 

köldmedium visar på hur entropi linjerna beter sig (Palm, 2012). 

Ammoniak finns naturligt förekommande i naturen och bidrar varken till ozonnedbrytning eller till den 

globala uppvärmningen. En annan fördel med ammoniak är att det är billigt och lätt att producera 

(Granryd et al., 2005). 

Till nackdelarna hör att till skillnad från andra köldmedier är ammoniak korrosivt mot koppar vilket 

innebär att system med ammoniak måste byggas med specialkomponenter jämfört med vanliga system. En 

annan nackdel med att använda ammoniak är att det är brandfarligt i volymkoncentrationer över 17 % 

samt har en distinkt lukt. Människor börjar uppfatta lukten av ammoniak i luft redan vid 5ppm. Om 

koncentrationen uppnår 500ppm blir lukten helt oumbärlig och ammoniak börjar bli giftig vid en 

koncentration av 2500ppm. Stark doft av ammoniak är även känt för att kunna framkalla panik hos 

människor. Därför är det viktigt att försöka att bygga ammoniaksystem som indirekta system där ingen 

närkontakt med allmänhet finns. På grund av de höga koncentrationerna som krävs för att ammoniak ska 

bli farligt för människor i kombination av den distinkta lukten är den direkta risken för skada av 

ammoniak inte särskilt sannolik (Bolaji & Huan, 2013). 

3.4.2 Väteklorfluorkarboner – R22 

Väteklorfluorkarboner (HCFC) tillhör den andra generationen köldmedier där säkerhet och stabilitet 

prioriteras. HCFC har inte lika stor påverkan på ozonlagret som CFC föreningar då HCFC föreningar är 

mindre stabila i atmosfären. Detta beror på att fler vätemolekyler i ett ämne ökar reaktiviteten i 

atmosfären. Jämfört med nyare köldmedier är emellertid HCFC ämnen mycket skadliga för ozonlagret 

(Palm, 2011). 

R22 har varit ett av de flitigast använda köldmedierna inom privat bruk som kylskåp och frysar men även 

inom industrin. R22 har bra termodynamiska egenskaper men två av nackdelarna är att R22 tillhör 

kategorin HCFC som har ozonnedbrytandeverkan med ODP värde på 0,05 samt att det har ett GWP100år 

värde på 1500 (Granryd et al., 2005). 

I dagsläget finns det inget rent köldmedium som kan ersätta R22 ur befintliga system, istället finns det 

mixar av olika köldmedium som kan användas för att fasa ut R22 (Granryd et al., 2005). Några av 

ersättningsköldmedierna för R22 presenteras i Kapitel 3.4.4. 
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3.4.3 Vätefluorkarboner – R134a 

Vätefluorkarboner (HFC) tillhör den tredje generationens köldmedier där fokus är på att skydda 

ozonlagret. Detta sker genom att HFC till skillnad från CFC och HCFC varken innehåller klor eller brom 

vilket gör att HFC föreningar inte har någon inverkan på ozonskiktet. Dock har HFC likasom CFC och 

HCFC en stor inverkan på den globala uppvärmningen vilket har gjort att restriktioner har satts in för 

användandet av HFC i bilindustrin samt att framtagandet av nästa generation köldmedier påbörjats (Palm, 

2011). 

En av de populäraste HFC ämnena som används idag är R134a, köldmediet togs främst fram för att 

ersätta CFC ämnet R12. Men till skillnad från R12 har R134a ingen ozonnedbrytande påverkan, dock har 

det ett GWP100år värde på 1300 (Granryd et al., 2005). 

3.4.4 Blandningar av köldmedium - R407C & R417A 

Ett köldmedium vars beteckning har tre siffror varav den första är en fyra är en blandning av två eller flera 

köldmedium. Blandningarna är främst framtagna för att kunna agera som ersättare för andra köldmedium. 

Komposition hos en blandning är framtagen för att framhäva eller hämna vissa egenskaper hos ett 

köldmedium. Ett exempel kan vara att två köldmedium är mixade och att goda termiska egenskaper som 

exempelvis energidensitet och mättnadstryck är uppnådda men nackdelen är att köldmediet är 

brandfarligt. Detta kan åtgärdas med tillsatsen av ett tredje köldmedium till mixen som minskar 

brandrisken men ger något försämrade termiska egenskaper (Granryd et al., 2005). 

När två eller fler köldmedier mixas kommer blandningen att få egenskaper som beror av de termiska 

egenskaperna hos köldmedierna i kompositionen. Ett av resultaten är att förångningstemperaturen vid 

konstant tryck vanligtvis kommer att variera beroende av förhållandet gas och vätska. De blandningar som 

visar på detta beteende kallas för zeotropiska blandningar. För blandningar där de ingående köldmedierna 

visar på liknande termiska egenskaper som resulterar i att förångningstemperaturen blir konstant kallas 

azeotropiska blandningar och fallen där endast en liten glidning av förångningstemperaturen på 1  kallas 

för nästan azeotropiska blandningar (Granryd et al., 2005). 

Ur en teoretisk synvinkel har zeotropiska blandningar en stor fördel gentemot ”rena” köldmedier. 

Temperaturskillnaden i förångningsprocessen kan utnyttjas till stor grad i motströmsvärmeväxlare för ett 

bättre energiutbyte. Dock fungerar inte detta i praktiken bland annat på grund av att fluider inte agerar 

som en helt blandad mix vid förångning (Granryd et al., 2005).  

3.4.4.1 R407C 

R407C är framförallt framtagen för att kunna ersätta R22 som köldmedium och har ingen 

ozonförtunnande verkan. R407C är en blandning av tre olika köldmedier med följande 

masskoncentrationer: 23 % R32, 25 % R125 och 52 % R134a vilket innebär att R407C är klassad som ett 

HFC köldmedium. Blandningen av dessa tre köldmedier leder till att R407C har termiska egenskaper som 

liknar R22 och dess GWP100år är 1530. Tester av system som använder sig av vattenkylda 

tubpannevärmeväxlare har visat på att R407C generellt sett presterar sämre än R22 som det är tänkt att 

ersätta. Flera undersökningar av fenomenet har skett och dessa visar på att värmeöverföringsegenskaperna 

i en del värmeväxlare kraftigt blir försämrade med upp till 52 %. Högre kondenserings och lägre 

förångningstemperaturer är direkta orsaker av försämrade värmeegenskaper vilket indirekt leder till 

försämrad kylkapacitet samt COP (Lee, Ahn, Kim, Chang, & Nam, 2002). 

3.4.4.2 R417A 

R417A som går under varumärket Isceon MO59 är i likhet med R407C framtaget för att kunna ersätta 

R22 som köldmedium och har ingen ozonförtunnande inverkan. R417A är en blandning av tre köldmedier 

med masskoncentrationerna: 46,6 % R125, 50 % R134a och 3,4 % R600 (Aprea, Mastrullo, & Renno, 

2004). R417A har ett GWP100år på 1950 (Norlén, 2012). Butanets funktion i köldmediekompositionen är 
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att se till att smörjningen av kompressorn fungerar som den ska. Detta sker genom att butanet löser sig i 

oljan och transporterar runt den i systemet. En direkt följd av detta är att det resulterande arbetsmediet i 

kylcykeln inte är som förväntat. Istället kommer kompositionen att ha masskoncentrationerna: 48,2 % 

R125 och 51,8 % R134a (Johansson, 2003).  

Att butan är kompatibelt med smörjningsoljorna som traditionellt används med R22 är en av de stora 

fördelarna med R417A jämfört med R407C och R507. Det krävs heller inga andra större byten av 

komponenter när R417A ska ersätta R22 i kyl eller värmesystem. Prestandamässigt har det experimentellt 

visats att R22 är ett bättre köldmedium än ersättaren R417A både ur en ekonomisk synvinkel och ur ett 

energiperspektiv (Aprea et al., 2004). 

3.5 Miljöregleringar för köldmedium 

På 1970 talet upptäcktes det att ozonlagret i stratosfären hade börjat tunnas ut på grund av mänskliga 

utsläpp. Framförallt observerades förtunningar över Antarktis som numera är känt som ozonhålet. 

Ozonlagret i stratosfären skyddar människan och andra livsformer från skadligt ultraviolett ljus. Forskning 

har visat på att brom och klor har stor inverkan på nedbrytning av ozon. Dessa ämnen används bland 

annat i CFC och HCFC. Användningen av dessa ämnen är därför numera förbjudet eller reglerat enligt 

Montrealprotokollet som togs fram 1987. Ifall allt utsläpp av brom och klor skulle ha upphört efter 2010 

beräknas det att ha tagit cirka 13 år innan halten av ozonnedbrytande material i stratosfären är lika stor 

som år 1980 (Meteorological, 2011). 

I Sverige är det tillåtet att använda kylmaskiner med HCFC köldmedium fram till och med den 31 

december 2014 under förutsättning att systemet var i drift den 1:a juni 2002. Kylmaskiner som använder 

sig av mindre än 3kg HCFC är undantagna regeln och får även användas efter 31 december 2014. Vid 

demontering av systemen får ozonnedbrytande avfall från kylmaskiner vid hantering ej släppas ut i naturen 

utan måste destrueras (Miljödepartementet, 2007). 

Fastän att Montrealprotokollet främst var inriktat på att minska utsläppen av ozonnedbrytande material 

gav det effekten att vissa köldmedier med hög påverkan till den globala uppvärmningen förbjöds. Detta 

eftersom många CFC och HCFC har högt GWP värde (Meteorological, 2011). Ett protokoll som reglerar 

användandet av köldmedier ur en globaluppvärmning synpunkt är Kyotoprotokollet. Kyotoprotokollet 

skapades 1997 och hänvisar till att reducera användandet av sex stora grupper av växthusgaser där HFC 

köldmedier är en av dessa. För länder inom Europeiska Unionen gäller det att reduktionen minst ska vara 

8 % per år och för övriga länder ligger medelvärdet på 5,2 % per år från 1990 med slutdatum som varierar 

mellan 2008-2012 beroende på land (Energimyndigheten, 2002). Totat sett har målen med att minska 

användandet av HFC köldmedier inte nåtts. Istället har en genomsnittlig ökning med 8 % av HFC utsläpp 

skett. Dock har det uppskattats att förbjudandet av ozonnedbrytande ämnen (CFC och HCFC) lett till att 

växthusgaser motsvarande fem gånger målen som satts för HFC under tidsperioden nämnd ovan har 

undvikits (Meteorological, 2011). 

3.6 Läckage av köldmedia 

Läckage av köldmedium från kylmaskiner och värmepumpar har lett till stora utsläpp av köldmedium. 

Utsläppen av köldmedium bidrar till den globala uppvärmningen och i vissa fall även till ozonnedbrytande 

ämnen i atmosfären. Läckage kan förekomma genom otätheter hos system men även vid felaktigt 

behandlande av köldmedier vid påfyllning och tömning av system samt vid avveckling av system 

(Koronaki et al., 2012). 

Ett system som har för liten mängd köldmedium i sig kommer inte att prestera optimalt. Detta beror på 

att mindre köldmedium då flödar in i förångaren. En mindre mängd köldmedium kommer att resultera i 

att systemet inte längre kan ha samma kyleffekt samtidigt som att förångningstemperaturen kommer att 

sjunka. De två faktorerna påverkar kylsystemet negativt både ur en ekonomisk och miljö synpunkt 

(Koronaki et al., 2012). 
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Ovanstående paragrafer kan summeras i att det finns tre huvudeffekter av läckage av system. Den direkta 

effekten är att köldmedium släpps ut i atmosfären vilket bidrar till klimatförändringar. De indirekta 

effekterna är att ökad elektricitetsanvändning som bidrar till ökad kraftproduktion vilket ger ökad 

växthuseffekt. Den sista huvudeffekten är högre driftkostnader i form av service, elektricitetsanvändning 

och påfyllnad av nytt köldmedium (Koronaki et al., 2012). 

Vid läckage av ett köldmedium som är en blandning, exempelvis R407C kommer relationen mellan de 

olika köldmedierna att skifta. Om det är ett läckage som sker på högtrycksidan kommer de köldmedium 

med lägst förångningstemperatur att läcka ut först. Om det däremot är ett läckage på lågtrycksidan 

kommer köldmediet med högst förångningstemperatur att läcka ut först. Detta illustreras i Figur 8 

(Johansson, 2003) 

 

Figur 8 Förändring av köldmediumkomposition vid läckage för R407C (Johansson, 2003) 

Den svarta pilen i Figur 8 visar på hur kompositionen förändras vid läckage i form av gas. Den vita pilen 

visar på hur kompositionen förändras vid läckage i form av vätska. Den stora grå cirkeln är den nominella 

kompositionen av R407C (Johansson, 2003). 

Skiftningen av kompositionen vid läckage av köldmedia är även beroende på omgivningstemperaturen och 

hur stor andel av den totala mängden köldmedia som läcker ut. Figur 9 visar köldmediekomposition när 

systemet återfyllts efter att isotermiskt läckage inträffat (Cao, Wang, Xing, Li, & Shu, 2009). 
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Figur 9 Masskoncentrationer för R417A vid läckage för olika omgivningstemperaturer (Cao et al., 2009) 

Det har visat sig för system som använder sig av R417A att systemets prestanda påverkas negativt vid 

förändring av köldmediekomposition. Ett vanligt antagande är att köldmediet i kylsystem bör bytas när 

kapaciteten har minskat med 15 %. För R417A och temperaturer över 21  bör ett komplett byte av ske 

om 20 % av den totala fyllnadsmängden läckt ut (Cao et al., 2009). 

3.7 Total ekvivalent påverkan på global uppvärmning 

Ett index kallat ”Total Equivalent Warming Impact” (TEWI) på engelska har tagits fram som ett mått för 

hur stor total ekvivalent koldioxid påverkan på global uppvärmning ett system bidrar med jämfört med 

utsläpp av koldioxid till atmosfären. I detta index tas både indirekta och direkta faktorer till fasta på 

(Davies & Caretta, 2004). 

Den indirekta faktorn är hur stor miljöpåverkan det sker för att producera den i systemet använda 

elektriciteten (Davies & Caretta, 2004). Utsläppsvärden för att producera elektricitet varierar från land till 

land beroende på hur stor del fossila bränslen det aktuella landet använder för kraftproduktion. Vanligtvis 

används ett årsmedelvärde, vilket för Sverige är 20gram CO2/kWh. Jämfört med övrig europeisk 

kraftproduktion är denna siffra förhållandevis låg, då det europeiska årsmedelvärdet ligger runt 450gram 

CO2/kWh (Kellberg, 2012). 

Den direkta faktorn är hur stort köldmedieläckage ett system har. I denna enhet tas den direkta påverkan 

av köldmediet på den globala uppvärmningen i form av dess GWP värde. GWP värdet beror av de 

energiabsorptionsegenskaperna i det infraröda spektrumet samt av hur lång den atmosfäriska livslängden 

av gasen är (Davies & Caretta, 2004). 

3.8 Direkta och indirekta system 

I direkta system cirkulerar köldmediet ända fram till processen där den används. Detta bidrar till att 

mängden köldmedium i systemet blir större än i ett indirekt eller delvis- indirekt system än för ett direkt 

system. Direkta system kan med fördel användas när processen är nära kylmaskinen och inga längre 

rördragningar behövs. En fördel med detta gentemot att använda ett indirekt system är då att det blir 

mindre förluster i värmeväxlare och att en lägre temperaturer vid användningen kan uppnås. Andra 

fördelar och nackdelar finns nämnda längre ner i kapitlet (Hall, 2012). 
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Indirekta system är system där kylkretsen är avskild från användandet av kylan, detta sker med hjälp av 

värmeväxlare och sekundära loopar där ett sekundärt kylmedium används (Hall, 2012). En fördel är att 

den behövda mängden köldmedium är mindre i ett indirekt system. En annan fördel är att kylmaskinen 

kan placeras i icke allmänna utrymmen, vilket speciellt är bra när brandfarliga och giftiga köldmedier 

används (Granryd et al., 2005). En annan direkt fördel är att bidragandet till den globala uppvärmningen 

oftast är mindre än i ett direkt system med tanke på läckage (K. Wang, Eisele, Hwang, & Radermacher, 

2010).  

Fördelar för ett direkt system gentemot ett indirekt system är bland annat: (Hall, 2012) 

 Färre komplementära maskiner och mindre utrustning krävs.  

 Initial kostnaden av köldmedium tenderar att vara billigare än fluider använda i sekundära system. 

 Lägre kostnader för elektricitet, i de fall där extra pumpsystem inte behövs. 

 Låg risk för frysning av utrustning. 
 

Nackdelar med ett direkt system gentemot ett indirekt system är bland annat: (Hall, 2012) 

 Större risk för läckage av köldmedium. 

 Större mängd köldmedium i systemet. 

 Högre kostnader för dragna rör. 

 Inga större möjligheter till ackumulering för utjämnande av behov. 

 Pneumatiska istället för hydrostatiska trycktester måste initialt göras för att undvika rester av 
vatten i systemet. 

 

3.9 Sekundära kylmedier 

Huvuduppgiften för sekundära kylmedlet är att transportera värme/kyla mellan värmekällan/värmesänkan 

och kylsystemet. Sekundära kylmedier kan delas in i enfas fluider och tvåfas fluider. Fördelen som tvåfas 

fluider har gentemot enfas fluider är att det krävs mycket energi för en fluid att genomgå fasförändringar, 

vilket i sin tur leder till att en mindre mängd av kylmediet behövs (Granryd et al., 2005). 

Enfas fluider är oftast baserade på vatten som huvudämne men det finns även lösningar där vatten ej 

ingår. Dessa har dock oftast sämre egenskaper som transport medium än vattenbaserade fluider. Eftersom 

vatten har bra värmeöverförande egenskaper krävs det i snitt två till tre gånger större flöde för en icke 

vattenbaserad fluid för en given temperatur och samma kapacitet. Exempel på vattenbaserade lösningar är 

vatten blandat med varierande procenthalt av något av följande ämne; propylenglycol, etylenglycol eller 

glycerol. Kompositionen av valt kylmedium med vatten som bas måste väljas på så sätt att 

arbetstemperaturen är över fryspunkten för den givna kompositionen (Granryd et al., 2005). 

Tvåfas kylmedierna är som tidigare nämnts baserade på energin i fasförändringar, det vill säga att latent 

ångbildningsvärme och avdunstningsvärme tas till vara på. Behovet av kylmedium i ett system kan vara 

upp till sex gånger mindre om en isslurry används istället för en enfaslösning. En isslurry är en typ av 

tvåfas lösning där små iskristaller med diameter mindre än 1mm är blandat med en vattenlösning, desto 

mindre iskristallerna är desto bättre är transportegenskaperna. Ett exempel på en icke vattenbaserad 

lösning på ett tvåfas kylmedium är koldioxid. Koldioxid har utmärkta termiska egenskaper, behöver inga 

större rör och är billigt jämfört med andra alternativ. En stor nackdel med koldioxid är dock dess låga 

kritiska temperatur, vilket i sin tur medför höga arbetstryck (K. Wang et al., 2010).  

Vid val av kylmedium spelar en rad andra viktiga faktorer in. En viktig faktor är att fluiden ska kunna 

transportera stora mängder energi per massenhet, det innebär att fluiden skall ha bra termofysiska 

egenskaper för att mängden pumpad fluid ska minimeras. Andra faktorer är att den inte ska vara korrosiv 

för rör och andra komponenter. Den ska helst inte vara giftig eller brandfarlig utifall att ett läckage skulle 

inträffa (K. Wang et al., 2010). På samma sätt som att det är i princip omöjligt att hitta det perfekta 

köldmediet kommer alltid kylmedierna för sekundära loopar ha fördelar och nackdelar gentemot varandra 
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som måste tas vägas mot varandra för varje enskilt fall. Dock kan vatten sägas vara den mest ideala 

lösningen för fall där arbetstemperaturerna är över fryspunkten (Granryd et al., 2005). 

3.10 Styrningsmetoder av kylmaskiner 

I detta avsnitt kommer ett antal vanliga styrningsmetoder av kylmaskiner att presenteras. Kompressorerna 

i kylsystem har de enskilt största kraven av elektricitet. Då dessa är en av huvudkomponenterna av 

kylcykler kommer styrningen av dessa ha störst påverkan på kylsystem. Men eftersom kylsystem inte är 

simpla maskiner utan komplexa system, som beror av många olika komponenter, kommer inte alltid fokus 

av optimering på kompressorer att leda till bästa resultat. Ett exempel kan vara att två kompressorer 

presterar bättre än en ensam kompressor men på grund av de olika sekundära systemen som måste 

aktiveras vid användandet av två kompressorer kommer den totala elektricitetsanvändningen bli större 

(Jayamaha, 2006). 

I underföljande delkapitel kommer alternativ 1, 2 och 3 behandla system som inte använder sig av 

sekundärpumpar. Detta innebär att pumparna som förser förångarna med kylvatten även förser 

köldlasterna med kyla. Alternativ 4 och 5 behandlar system med sekundärpumpar. Dessa fem principer är 

inte är de enda sätten att styra kylcentraler, utan bara exempel. 

3.10.1 Styrmetod alternativ 1  

I denna metod kontrolleras kylsystemet av utgående köldbärartemperatur från förångarna. En principskiss 

över ett system som använder styrmetod alternativ 1 finns att se i Figur 10. En kylmaskin startas om 

kapaciteten hos kylmaskinen inte kan ökas mer och om temperaturen T4 hos returledningen av 

köldbäraren är högre än börvärdet startas en till kylmaskin (Jayamaha, 2006).  

 

Figur 10 Principskiss av kylanläggning för styrsystem alternativ 1 (Jayamaha, 2006) 

När två lika stora kylmaskiner arbetar samtidigt men kylbehovet är mindre än hälften av maskinernas 

kapacitet kommer en av kylmaskinerna att stängas av. Detta görs genom att kontrollera 

temperaturdifferensen över förångaren är mindre än halva design temperaturdifferensen (dT/dTdesign<0.5). 

Metoden att kontrollera kylmaskiner på detta sätt är förhållandevis simpel och är inte optimalt då många 

parametrar negeras (Jayamaha, 2006). 

3.10.2 Styrmetod alternativ 2 

Kylsystemet kontrolleras bland annat av utgående köldbärartemperatur från förångarna men också av 

kylkapaciteten. En principskiss detta alternativ finns att se i Figur 11. På samma sätt som i alternativ 1 

kommer en till kylmaskin att startas om temperaturen T1 hos utgående köldbärare från förångaren är 

högre än börvärdet. Ett annat alternativt startvillkor är om kyllasten är större än eller lika med 
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kylkapaciteten hos en kylmaskin. Kylkapaciteten beräknas genom en energibalans över förångaren där 

bland annat temperaturdifferensen och massflödet av kylvattnet används (Jayamaha, 2006). 

 

Figur 11 Principskiss av kylanläggning för styrsystem alternativ 2 (Jayamaha, 2006) 

Ifall temperaturen hos utgående köldbärare från förångaren T1 är lägre än börvärdet, kylbehovet är lägre 

än den totala kapaciteten samt att differensen av kylbehov och samlad kapacitet är mindre än en av 

kylmaskinerna stängs kylmaskinen i fråga av. Styrning enligt alternativ 2 är att föredra gentemot alternativ 

1 för att kylbehovet bättre tas hänsyn till vid styrningen. Men kylmaskiner opererar inte alltid efter 

förhållanden som den är designad för och därför kan kapaciteten av ett kylsystem vara högre än 

designkapaciteten (Jayamaha, 2006). 

3.10.3 Styrmetod alternativ 3 

Kylsystemet kontrolleras av utgående köldbärartemperatur T1 från förångarna, kylkapaciteten och 

motoreffekten av motorn som driver kompressorn. Figur 12 visar hur en uppställning som använder sig 

av styrmetod alternativ 3 kan se ut. Extra kylmaskiner startas om temperaturen på utgående köldbärare 

från förångaren är högre än börvärdet, kylkapaciteten är större än eller lika med märkeffekten eller om 

motorn arbetar på full kapacitet (Jayamaha, 2006).  

 

Figur 12 Principskiss av kylanläggning för styrsystem alternativ 3 (Jayamaha, 2006) 
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En kylmaskin stängs av om temperaturen T1 av utgående köldbärare från förångaren är mindre än 

börvärdet, den totala kapaciteten är större än kyllasten. Alternativ 3 är bättre än alternativ 2 på grund att 

metoden tar hänsyn till att kylmaskiner inte alltid arbetar under designkriterier (Jayamaha, 2006).  

3.10.4 Styrmetod alternativ 4 

Kylsystemet kontrolleras med hjälp av utgående köldbärartemperatur från förångarna och en 

flödesmätare. En principskiss av ett system som använder styrmetoden som beskrivs i detta avsnitt finns 

att se i Figur 13. Rören till höger om frånkopplarledningen i bilden fungerar som sekundärloop och rören 

till vänster för primärloop (Jayamaha, 2006). 

 

Figur 13 Principskiss av kylanläggning för styrsystem alternativ 4 (Jayamaha, 2006) 

Flödesmätaren i Figur 13 kan mäta flöden i båda riktningar och på så sätt avgöra om den producerade 

kylkapaciteten kan möta behovet. Om flödet går uppåt i figuren det vill säga att flödet i sekundärloopen är 

högre än i primärloopen är det ett tecken på att kylkapaciteten av kylmaskinerna är för lågt och fler 

kylmaskiner behöver startas. En annan indikator på att en till kylmaskin behöver startas är som i tidigare 

fall att om köldbärartemperaturen T4 på returlinjen är högre än börvärdet (Jayamaha, 2006). 

Om flödet i frånkopplarledningen går nedåt i Figur 13 och är större än 110 % av flödet i en kylmaskin 

visar detta på att kylbehovet fortfarande kan mötas om en kylmaskin stängs av. På samma sätt som i 

alternativ 1 kommer en kylmaskin att stängas av om temperaturdifferensen över förångaren är mindre än 

halva design temperaturdifferensen (dT/dTdesign<0.5). Nackdelen med styrningen är att den baseras på 

indirekta metoder och inte av kylkapaciteten hos systemet (Jayamaha, 2006). 

3.10.5 Styrmetod alternativ 5 

Kylsystemet kontrolleras av temperaturgivare och flödesmätare. En principskiss av ett system som 

använder styrmetod alternativ 5 finns att se i Figur 14. Skillnaden från styrmetoden som presenterades i 

alternativ 4 är att alternativ 5 använder sig av två flödesmätare istället för en enligt Figur 14. Riktningen av 

flödet i frånkopplarledningen ges av differensen mellan de två olika flödesmätarna (Jayamaha, 2006). 
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Figur 14 Principskiss av kylanläggning för styrsystem alternativ 5 (Jayamaha, 2006) 

På samma sätt som i alla de övriga metoderna kommer en till kylmaskin att sättas på i fall där utgående 

köldbärartemperatur från förångarna är högre än börvärdet. Ett alternativt villkor för uppstart för denna 

styrmetod är ifall Flödesmätare 2 registrerar ett större flöde än Flödesmätare 1. Med andra ord innebär 

detta att flödet i sekundärloopen är större än den i primärloopen vilket i sin tur innebär att kylmaskinerna 

inte klarar av att täcka behovet (Jayamaha, 2006). 

En kylmaskin stängs av om det totala behovet är mindre än kylan producerad av kylmaskinerna samt att 

differensen är mindre än kapaciteten hos en kylmaskin samtidigt som flödet i frånkopplarledningen är 110 

% av designflödet hos en kylmaskin (Jayamaha, 2006). 

Den stora skillnaden gentemot alternativ 4 är alltså att alternativ 5 tar hänsyn till kylkapaciteten hos 

kylsystemet och att en indirekt metod används för att bestämma flödet i frånkopplarledningen (Jayamaha, 

2006). 

3.11 Förbättringsmöjligheter av standardkylcykeln 

Standardkylcykeln är på grund av sin enkelhet gentemot andra cykler en av de mest förekommande 

kylcyklerna i dagsläget. På grund av sin enkelhet finns det flera olika förbättringsalternativ för denna cykel. 

Exempelvis två stycken cykler kombineras till en flerstegs kompressions cykel. Ett annat exempel på 

modifikation är att lägga till extra värmeväxlare (Granryd et al., 2005). Nedan följer ett antal olika 

alternativ på möjliga förbättringsmöjligheter. 

3.11.1 Gasinjektion av kompressorer 

Gasinjektion för kompressorer är ett alternativ för att kyla kompressorer. Principen går ut på att kall gas 

tas från vätskesidan av kylcykeln och leds in över kompressorn och på så sätt kyler den. För att få gas efter 

kondensorn måste vätskan först expanderas. Efter detta kan separering av gas och vätska ske i en 

vätskeavskiljare, layouten på ett system visas i Figur 15A. Istället för att använda en vätskeavskiljare kan en 

intern värmeväxlare enligt Figur 15B användas (Jayamaha, 2006). 



-23- 
 

 

Figur 15 Två möjliga alternativ för gasinjektion av kompressorer (Jayamaha, 2006) 

Det har visat sig att gasinjektion inte har särskilt stor inverkan på vare sig massflödet av köldmediet genom 

förångaren eller förångningstemperaturen, men det kan leda till en högre kylkapacitet hos systemet. 

Graden av ökad kylkapacitet beror på hur stor entalpisänkningen är efter kondensorn. Valet av metod för 

att separera gas har också en påverkan av hur stor kylande effekt som fås på kompressorn. Ur en 

termodynamisk synvinkel har metoden med vätskeavskiljare större potential än att använda en intern 

värmeväxlare (B. Wang, Shi, Han, & Li, 2009). 

3.11.2 Värmeåtervinning 

Värmeåtervinning bygger på principen att värme på högtryckssidan tas till vara på i andra system istället 

för att avisas till värmesänkor. Användningsområdet för värmeåtervinning kan vara att använda värmen till 

hetvatten, golvvärme och förvärmning av vatten. Det finns tre viktiga parametrar som ska övervägas vid 

värmeåtervinning. Den första parametern att tänka på är temperaturnivån, till exempel lämpar sig lägre 

temperaturnivåer för golvvärme medan högre temperaturer lämpar sig för hetvatten. Den andra 

parametern är magnituden av energiflödet. Den sista parametern är användningsområdet, exempel kan 

vara om det ska det vara dag eller säsongsbaserat (Stoecker, 1998). 

 

Det finns två typer av värmeåtervinning direkt och indirekt. Indirekt värmeåtervinning innebär att en extra 

värmeväxlare förutom kondensorn används. Syftet med en extra värmeväxlare kan vara att underkyla 

köldmediet efter kondensorn eller som hetgaskylare av gasen efter kompressorn. Direkt värmeåtervinning 

bygger på att kondensorns värmesänka används som värmekälla för ett annat system (Jiang, Wu, Xu, & 

Wang, 2010). 

3.11.3 Kondenseringstemperatur 

Vid fall där fläktkonvektorer används för att kyla kondensorn kommer temperaturen på luften och 

fläkthasigheten ha stor inverkan på kondenseringstemperaturen. Det finns många olika sätt att kontrollera 

och styra dessa på. En vanlig metod är att hålla kondenseringstrycket konstant och styra fläktarna därefter. 

Det kan dock vara fördelaktigt att till använda en mer avancerad metod där kondenseringstrycket tillåts 

variera. Om hasigheten på fläktarna är för hög kan kondenseringstrycket sänkas och därmed också 

kompressoreffekten, men nackdelen blir att fläktarna drar mer energi. Om däremot hastigheten på 

fläktarna är för låg kommer kondenseringstrycket bli högre och kompressoreffekten ökar, med den 

tillförda elektriska-effekten till fläktarna sjunker. Det finns alltså en optimal kontrollmetod som ger bästa 
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möjliga relation mellan tillförda elektriska-effekter till fläktar och kompressorer. Den senast nämnda 

styrmetoden har visat sig vara mer energieffektiv än den förstnämnda där kondenseringstrycket hålls 

konstant (Manske, Reindl, & Klein, 2001). 

För fall där fläktkonvektorer används har det visat sig att det är lönsamt om effekten på fläktarna ligger 

mellan en till två procent av den totala kapaciteten hos förångarna. Ofta är detta inte fallet, utan fläktarna 

tenderar att vara överdimensionerade och drar mer energi än nödvändigt (Havtun & Bohdanowicz, 2011). 

3.12 Förbättringsstrategier för kylsystem 

Eftersom prestanda av kylmaskiner är beroende av vilka nivåer kondenserings och 

förångningstemperaturerna ligger på kan kylsystem bland annat förbättras genom att kontrollera ingående 

eller utgående temperaturer från värmesänkor och värmekällor (Jayamaha, 2006). Nedan kommer några 

strategier att presenteras. 

3.12.1 Kontroll av köldbärartemperatur  

I vätskekylda system kommer in och utgående köldbärartemperatur att påverka förångningstemperaturen i 

ett kylsystem. Kompressorn kommer att behöva arbeta mindre vid en högre förångningstemperatur på 

grund av en mindre tryckdifferens gentemot innan, vilket leder till högre COP. Detta kan göras genom att 

öka börvärdet av det utgående kylvattnet. Andra metoder är att kontrollera in och ut vattentemperaturen 

beroende av kylbehovet i byggnaden (Jayamaha, 2006). 

3.12.2 Kontroll av kylmedeltemperatur 

På liknande sätt som i föregående avsnitt kommer kondensortemperaturen också att påverkas av 

temperaturerna på in och utgående vätskesidan av kondensorn. En lägre kondenseringstemperatur innebär 

också att tryckdifferensen som kompressorn arbetar mot minskar vilket innebär högre COP. Detta kan 

göras genom att sänka börvärdet på ingående temperatur för kylmedlet (Jayamaha, 2006). 

3.12.3 Kapacitets matchning  

Effektiviteten av en kompressor är ofta beroende av installerad kapacitet. En kompressor har oftast ett 

speciellt intervall som den presterar optimalt inom. Om kapaciteten är överdimensionerad eller om 

kompressorn opererar på (ej optimal) partiell belastning kommer kompressorn att operera under icke 

ideala förutsättningar och därmed förbruka mer energi. Detta är ofta fallet om kylbehovet varierar kraftigt 

under dagen. Därför är det viktigt att matcha behov med kapacitet. En annan faktor att överväga är antalet 

kylmaskiner och hur de är placerade. För större anläggningar finns det ibland mindre dedikerade 

kylmaskiner som förser speciella avdelningar med kyla. En stor kylcentral istället för många mindre 

kylmaskiner kan vara att föredra, då de tenderar till att vara mer effektiva eftersom de oftast har högre 

märkeffektivitet och opererar bättre under partiell belastning (Jayamaha, 2006). 

3.12.4 Minskad angreppstemperatur i kondensorer 

Angreppstemperaturen i en kondensor är skillnaden mellan inloppstemperatur av köldmediet i cykeln och 

den utgående temperaturen av det kylmedlet i kondensorn. En lägre skillnad i angreppstemperatur innebär 

att mer energi kan föras över gentemot en högre skillnad i angreppstemperatur, under förutsättning att 

massflödena är desamma. Ett sätt att få en låg angreppstemperatur är att förebygga smutsbildning på 

kondensorerna, vilket tidigare nämnts i Kapitel 3.1.3 (Jayamaha, 2006). Hädanefter kommer 

angreppstemperatur att benämnas som approachtemperatur och kommer att syfta på skillnad mellan 

utgående temperatur på den varma sidan av en värmeväxlare och ingående temperatur på den kalla sidan. 
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3.13 Affinitetslagar 

Affinitetslagarna beskriver olika förhållanden mellan flöden, tryck, effekt, varvtal och diametrar. Tabell 3 

visar dessa lagar för pumpar och fläktar (Jayamaha, 2006). 

Tabell 3 Affinitetslagar för pumpar och fläktar (Jayamaha, 2006) 

 Varvtalsändring     Diameter ändring     

Flöden   ̇  
 ̇   ̇ (

  

  
)  ̇   ̇ (

  

  
) 

Tryck      
       (

  

  
)
 

        (
  

  
)
 

 

Effekt   ̇  
 ̇   ̇ (

  

  
)
 

  ̇   ̇ (
  

  
)
 

 

 

En direkt påföljd av ekvationerna i Tabell 3 är att en pump som arbetar på 50 % av full kapacitet endast 

förbrukar 12,5 % av effekten vid full kapacitet. Exemplet visar på att fläktar och pumpar som arbetar på 

fel varvtal har stor påverkan av förbrukad elektricitet, detsamma gäller även om de är feldimensionerade 

och använder sig av för stor diameter på fläkthjul, propellrar med mera (Jayamaha, 2006). 

3.14 Mätteknik 

Att utföra mätningar är viktigt för att veta hur system fungerar. När mätningar utförs är det viktigt att veta 

vad och hur mätningarna utförs. Mätningar som lättvindigt tas för givet att ge sanna värden kan visa sig 

vara helt fel. Resultaten av mätvärden beror på flera viktiga punkter. Några av dessa är noggrannhet, 

osäkerhet och felkällor (Holman, 2012). 

En viktig sak är hur stor noggrannhet ett mätinstrument har och hur stor inverkan det kommer att ha på 

den totala osäkerheten. Noggrannhet beskriver hur stort felet är relativt ett känt värde. Till exempel blir 

noggrannheten oftast högre av att använda ett mätinstrument som klarar av skalan 0-10  än 0-100  om 

mätningen sker på samma mätpunkt som ligger runt 6  (Holman, 2012). 

Osäkerheten är inom vilket intervall ett mätinstrument visar. Om ett resultat beror av flera olika mätningar 

och flera olika variabler kan inte osäkerheterna adderas utan måste vägas in gentemot dess påverkan på 

resultaten. Ekvation 1 visar på hur den totala osäkerheten kan beräknas och tar hänsyn till hur stor 

inverkan en mätning/data har på den slutgiltiga osäkerheten (Holman, 2012). 

    [(
  

   
  )

 

 (
  

   
  )

 

   (
  

   
  )

 

 ]  Ekvation 1 

I ekvation 1 är omega osäkerheten hos variablerna, 
  

  
 är förändringen av resultatet   beroende av 

variabeln   (Holman, 2012). 

Det finns två huvudgrupper av fel, systematiska och slumpmässiga. Systematiska fel är fel som 

uppkommer systematiskt och kan till exempel vara att ett instrument är felaktigt kalibrerat och alltid visar 

10 % mer gentemot det verkliga värdet. Slumpmässiga fel är fel som uppstår på grund av osäkerheten i 

mätinstrument och uppstår slumpmässigt av naturliga orsaker. Utöver dessa två huvudgrupper av fel finns 

det bland annat mänskligt fel som uppstår vid felaktig hantering av material och utrustning (Holman, 

2012).  
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Vid mätningar som sträcker sig över en längre tidsperioder kommer det med stor sannolikhet att uppstå 

mätvärden som kan tyckas vara missvisande gentemot de andra mätvärdena. Men mätvärdena kan inte 

uteslutas förkastas hur som helst utan det måste ske på ett konsekvent sätt.  

3.15 Felsökning och problemlösning 

Efter att ett kylsystem har konstruerats kommer operationsparametrarna sällan att stämma överens med 

designparametrarna. Detta på grund av att det är svårt att precist uppskatta ett behov. Därför är det viktigt 

att se vad som kan förbättras och åtgärdas för att få ett mer effektivt system (Jayamaha, 2006). 

När fel upptäckts är det viktigt att inte dra några förhastade slutsatser innan all fakta är insamlad. När 

orsaker till problem analyseras ska inte ovanliga orsaker förkastas för lättvindigt bara för att de är ovanliga. 

Om det inte hade varit en ovanlig orsak är sannolikheten att problemet varit enkelt och löst större. En bra 

metod för att felsöka är att undersöka om det funnits liknande problem tidigare och i så fall att undersöka 

hur de har lösts (Sadeghbeigi, 2012). 

För att få en korrekt analys av ett problem måste relevant data kunna sorteras ut från irrelevant data 

eftersom mätningar kan ge ett stort överflöd av data. När relevant data är utsorterad är det av största vikt 

att den kombineras och jämförs på rätt sätt, ett resultat behöver inte alltid ha en specifik orsak utan är 

troligtvis beroende av flera. När jämförelser är gjorda och slutsatser dragna kan det hända att ny 

information uppdagas. Denna nya information (och data) måste kunna relateras och jämföras på ett 

korrekt sätt eftersom det inte är säkert att samma förutsättningar gäller (Geitner & Bloch, 2012). Nedan 

kommer ett flertal felaktiga felsökningsprocesser presenteras. 

Om ett problem uppstår med regelbundna intervall och löses utan större ansträngning finns risken för att 

orsaken låts passera och inte undersöks vidare. Problemet ses inte som ett problem längre utan som ett 

regelbundet underhåll som hade kunnat undvikas. Driftpersonal av systemet har alltså lärt sig att leva med 

problemet (Geitner & Bloch, 2012). 

En annan (ofrivillig) metod är välmenande men misslyckade försök att åtgärda problem. Metoden är att 

problemet upptäcks men förmågan att analysera och evaluera de positiva samt negativa effekterna av en 

lösning saknas. Detta kan leda till nya problem när det första är löst (Geitner & Bloch, 2012). 

Felaktiga slutsatser dras lätt genom att tillvägagångssättet och tankesättet är fel. Därför är det viktigt att 

lära sig tänka i rätt banor. Nedan presenteras ett fåtal viktiga tankesätt som kan leda till felaktigheter 

(Geitner & Bloch, 2012). 

 Förhastade slutsatser kan dras av att personer ser några kännetecken och därför ignorerar 

resterande fakta, ett exempel på detta är när du tror dig känna igen någon på gatan bara för att 

sekunden efter att ha hälsat inser att personen i fråga är en helt främmande person.  

 Feluppskattning i magnitud kan lätt uppstå när information kommer från andra hand. Men också 

när personer tänker sig att det enda som syns är det enda som finns. 

 Människors arrogans leder också till potentiella feltolkningar. Detta uppstår när personer redan 

bestämt sig och inte är villig att ändra ståndpunkt när nya fakta uppdagas. 

 Slutsatser dras ibland från endast en del av påvisad data som endast gäller för viss del av 

undersökningen. Detta kan leda till stora felaktigheter när data inte alltid gäller för hela 

situationen. 
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3.16 Tidigare studier 

Dokumentation för prestanda av tidigare studier på kylcentralerna hos Saab ABs fastighet i Järfälla är 

fåtalig. Tidigare studier har utförts på centralerna i B- och D-husen. De flesta av mätningarna är gjorda av 

Kylgruppen. Mätningarna i B-huset gjordes under 2000-talet och visar på att COP2 för en av 

kylmaskinerna ligger mellan 3-5 för kylmaskinerna i B-huset. Resultatet finns inte sammanställt utan är löst 

sammansatt data i tabellform (Kylgruppen, 2013). 

Det finns även en utvärdering från 2012 av kylmaskinerna VKA1 och VKA2 i D-huset som även den är 

gjord av Kylgruppen. Mätningarna har genomförts med utrustning från ClimaCheck. Ett kort utdrag av 

denna rapport finns i Bilaga C. Mätningarna har genomförts med antagandet att kylmaskinerna är 

standardkylcykler samt använder sig av R22 vilket de inte gör, därför ger mätresultaten missvisande 

resultat. Exempel på detta är att den isentropiska verkningsgraden i vissa fall är över 100 % och COP2 är 

större än den teoretiskt maximala verkningsgraden (Kylgruppen, 2012).  

I ett tidigare examensarbete av Erik Malm har kylmaskinerna i D-huset berörts. Huvudsyftet med det 

tidigare examensarbetet var inte att utvärdera kylmaskinerna utan bara elektricitetsanvändningen i helhet. 

Men då kylmaskinerna använder stor del av den totala elektriciteten har elektricitetsmätningar på dessa 

genomförts. Mätresultaten presenteras i Figur 6, prefixet KA är benämningar för de olika kylagregaten 

(Malm, 2012). 

 

Figur 16 Tillförd effekt till kylmaskiner i D-huset över en femdagars period (Malm, 2012) 

En av anledningarna till variationen på kurvorna beror på att kompressorerna har kapacitetsregleringar för 

att matcha behovet. En annan orsak är att styrningen troligtvis inte är optimal (Malm, 2012). 

En annan av slutsatserna från Eriks arbete är att kylmaskinerna står för ca 29 % av all 

elektricitetsanvändning under nattetid. Om all kylrelaterad utrustning inräknas kommer denna siffra att 

uppgå till över 40 % (Malm, 2012). 
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4 Kylcentraler i Saabs fastighet i Järfälla  

På Saab i Järfälla finns det tre huvudcentraler för kylmaskiner och kylan till lokalerna distribueras främst 

med hjälp av kylbafflar. Kylcentralerna är lokaliserade i A-, B- och D-husen. Det finns även mindre 

kylanläggningar runt om i fastigheten i Järfälla som är tillägnade särskilda processer som exempelvis att 

kyla serverhallar. Huvudcentralerna är till för att tillgodose respektive hus med kyla för lokaler, servrar 

med mera. Nästkommande underrubriker behandlar systemens uppbyggnad men då fokus av 

examensarbetet är koncentrerat till D-huset visas de andra kylcentralernas data i Bilaga D. 

Kylmaskinerna övervakas via en central driftdator. Via driftdatorn kan vissa börvärden ställas in men 

värdena som går att se är inte alltid programmerade för att kunna loggas. Kylcyklerna i driftdatorn 

representeras av tre rektanglar. Den enda direkta manipulationen som går att göra på kylcyklerna via 

driftdatorn är att ställa in börvärden för kondenseringstryck.  

4.1 Kylcentral i D-huset 

Kylcentralen i D-huset består huvudsakligen av tre kylmaskiner som förser huset med kyla. Kylan används 

mest till process och klimatkyla. Det finns även mindre aggregat lokalt placerade runt om i D-huset för 

dedikerad kyla. Några av dessa mindre aggregat använder huvudsystemets köldbärare som kylmedel. I 

Tabell 4 listas information om viktiga komponenter och funktioner för de tre huvudsakliga kylmaskinerna.  

Tabell 4 Komponenter för kylmaskiner i D-husets kylcentral 

Kylcentral i D-huset Kylmaskin VKA1 Kylmaskin VKA2  Kylmaskin VKA3 

Modell TRANE CGWD 215E TRANE CGWD 215E TRANE CGWD 214E 

Kompressor Kolvkompressor x2 Kolvkompressor x2 Kolvkompressor x2 

Förångare Tubpannevärmeväxlare Tubpannevärmeväxlare Tubpannevärmeväxlare 

Kondensor Tubpannevärmeväxlare Tubpannevärmeväxlare Tubpannevärmeväxlare 

Expansionsventil  Termostatisk  Termostatisk  Termostatisk 

Köldmedium* R417A 2x60kg R22 1x60kg 

R417A 1x60kg 

R22 2x60kg 

Frekvensstyrd 

Kompressor 

Nej Nej Nej 

Kylmedel  40 % Etylenglykol/Vatten 

Köldbärare Vatten 

Kylmedelkylare 3x8 fläktar      ̇            

Frekvensstyrd 

kyldmedelkylare 

Nej Nej Nej 

* Kylmaskinerna har fyllts på med annan köldmediekomposition än vad som funnits i dem. Mängden 

köldmedium är inte exakt och köldmedierna är inte homogena. 

4.2 Styrning av kylcentralen i D-huset 

Kylmaskinerna är i princip tänkta att styras på samma sätt som ”Styrmetod alternativ 1” som beskrivits i 

Kapitel 3.10.1. När en kylmaskin är på kommer kompressorerna att ändra effektläge för att kunna matcha 

kylbehovet. Skillnaden från ”Styrmetod alternativ 1” är alltså att kylmaskinerna inte sätts på eller stängs av 

automatiskt beroende av in och utgående parametrar utan det är kompressorerna som ändrar effektlägen. 

Effektlägena är 100 %, 75 % och 50 %, vilket regleras med hjälp av en magnetventil. Effektlägena regleras 
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av ingående köldbärartemperatur, kompressorn minskar ett effektsteg när temperaturen är mindre än 

7,9  och ökar när temperaturen är över 9,0 . Om kylmaskinerna drivs på det lägsta kompressorsteget 

under mer än 30 minuter samtidigt som ingående köldbärartemperatur är mindre än 7,9  kommer 

maskinerna att stängas av.  

Värmen från kylmaskinernas kondensorer avges på D-husets tak med hjälp av tre kylmedelkylare. 

Kylmedelkylarnas fläktar styrs beroende av utgående temperatur av kylmedlet från kylmedelkylarna och de 

är dimensionerade för ingående kylmedeltemperatur på 50  och utgående på 40  och ska då ha en 

kylkapacitet på 305kW per aggregat. Totalt finns tre aggregat med åtta fläktar var. Om kapaciteten är för 

låg, det vill säga att utgående temperatur på kylmedlet är för hög kommer fyra fläktar att sättas på. Om 

kapaciteten är för hög stängs fyra fläktar av. Återstartskonstanten för att aktivera eller inaktivera fläktarna 

är mindre än en minut  

Varje kylmaskin har två kompressorer och två separata kretsar enligt Figur 17. Kretsarna är helt separata 

men delar på samma värmeväxlare. 

 

Figur 17 Principskiss av kylmaskinernas flödesschema i D-huset 

Kylmaskinerna är parallellkopplade och alla maskiner har värmeåtervinning. Värmeåtervinningen är 

seriekopplad mellan maskinerna och aktiveras manuellt. Motiveringen till seriekopplingen är att det är 

tänkt att få högvärdig värme.  

Kylsystemet är dimensionerat för att två maskiner ska kunna arbeta på fullast vid maximalt kylbehov 

medan det tredje aggregatet agerar som reservaggregat. Alla aggregat är dimensionerade för att använda 

R22 som köldmedium men på grund av påfyllnadsförbud och andra orsaker använder sig tre av kretsarna 

numera huvudsakligen R417A som köldmedium. En detaljerad tabell över påfyllnad och konvertering av 

maskinerna finns i Bilaga E. 
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5 Mätningar, inspektioner och beräkningar 

De huvudsakliga mätningarna på kylcentralerna har genomförts med utrustning från ClimaCheck och med 

elektricitets-loggers. Före alla mätningar har en översiktlig genomgång av kylcentralerna utförts. I den 

översiktliga genomgången har ritningar, principskisser, intervjuer med driftpersonal och egna 

undersökningar på plats genomförts. Syftet med den översiktliga genomgången var att bilda en 

uppfattning om hur kylmaskinerna är konfigurerade och hur systemet integrerar med övriga delar av 

byggnaden.  

Efter den översiktliga genomgången har en specifik kylcentral fokuserats på. Det innebär att en mer 

genomgående inventering och undersökning av kylcentralen utförts. Detta för att senare utföra mätningar 

och dra slutsatser från mätdata. 

Detta kapitel behandlar framförallt hur mätningar har uträttats och presenterar en del av mätresultaten om 

inget annat nämns. Sammanställning av mätresultat och annan data presenteras i Kapitel 6. Detta kapitel 

innehåller även ekvationer och beräkningsexempel med medföljande resultat. Anledningen till att de flesta 

beräkningsresultaten inte är under Kapitel 6 är för att läsaren lättare ska kunna följa med i antaganden och 

beräkningsgången. 

5.1 Mätutrustning 

Mätutrustningen som använts för mätningarna på kylmaskinerna är ClimaCheck PA Pro. Utrustningen 

innehåller allt som behövs för att kunna utföra mätningar på en standardkylcykel. Detaljerad information 

om vad som medföljer utrustningen finns beskrivet i Bilaga A. Men då systemen på Saab inte är exakta 

standardkylcykler utan är modifieringar av den, har det behövts fler temperaturgivare för att kunna utföra 

mätningar. 

När mätningar görs med ClimaCheck utrustningen görs antagandet att 7 % av kompressoreffekten är 

outnyttjad effekt. Resterande 93 % är nyttjad energi som köldmediet tar upp i form av högre tryck och 

temperatur. Undersökningar av ClimaCheck har visat på att den verkliga siffran är mellan 5 och 10 % för 

de flesta kylmaskiner. Ovanstående antagande är inte korrekt om kylmaskinen har aktiv kylning av 

kompressorn utan då behövs den kylande effekten av kompressorn för att kunna räkna ut den nyttjade 

energin som används av köldmediet. Programvaran som följer med ClimaCheck utrustningen hjälper till 

att räkna ut viktiga parametrar för kylcykeln. Dessa beräkningar bygger på mätdata och termofysiska data.  

(Berglöf, 2013). 

För elektricitetsmätningar som inte är på kylmaskiner har en trefas elkvalitetsanalysator ”C.A 8332B” från 

Chauvin Arnoux använts. Manuella temperaturavläsningar har åstadkommits med hjälp av 

temperaturlogger ”MP200” från Kimo.  

5.2 Energiekvationer 

Vid beräkningar av effekter, COP och andra termer för kylmaskinerna har olika energiekvationer använts. 

Dessa är numrerade som Ekvation 2 – 6.  

  ̇   ̇        Ekvation 2 

  ̇   ̇     Ekvation 3 

  ̇   ̇     Ekvation 4 

     
        

       
 Ekvation 5 
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 ̇

 ̇
 Ekvation 6 

Ekvation 2, 3 och 4 används för att beräkna olika effekter.  ̇ är antingen kyl eller värmeeffekt beroende på 

index,    är specifik värmekapacitet,    är en temperaturdifferens och    är entalpiskillnad. 

Ekvation 5 används för att beräkna isentropisk verkningsgrad. Denna term benämns som    , entalpier 

benämns med  . Indexet 1k syftar på punkten direkt efter kompressorn, 2k direkt innan kompressorn och 

1is är punkten efter kompressorn om den hade varit helt isentropisk.  

Ekvation 6 används för att beräkna ut COP där  ̇ är den totala nyttjade effekten för givet fall och  ̇ är 

summan de tillförda effekterna. Hädanefter kommer index 1 att syfta på värme, index 2 kommer att syfta 

på kyla.  

5.3 Mätningar i D-huset 

Kylmaskinerna i D-huset är i princip identiska, enda skillnaden är att VKA3 har lite mindre nominell 

kapacitet. Men eftersom cyklerna är lika kan mätvärdena tas på samma ställen. Mätpunkterna på 

maskinerna beskrivs i Figur 18. 

 

Figur 18 Schematisk skiss över mätpunkter på kylmaskinerna 

På grund av att använd utrustning bara haft åtta istället för tio temperaturgivare har inga mätningar 

uträttats på in och utgående temperaturer av kylmedlet till kondensorn. Valet av att förbise dessa två 

temperaturer är på grund av att kondensoreffekten redan kan beräknas från mätdata plus att det är energin 

i värmeåtervinningen och förångaren som används. Eftersom inställningarna av kylmaskinerna är 

desamma året om utan några större förändringar kommer de första mätningarna att refereras till som 

referensfall. Anledningen till att mätningar utförts på en krets i taget är på grund av att det endast i 

sällsynta fall är två kretsar igång, samtidigt som det kräver extra utrustning. Kylmaskinernas kretsar 

kommer att benämnas som krets A och B. 

5.3.1 Referensdrift VKA1:A  

Mätningarna visar på att systemet opererar med konstanta tryck. Kondenseringstrycket ligger på 20barg 

och förångningstrycket på 4,3barg. Vid stabil drift har kretsen ett COP2 snitt på 3,0 om det antas att det är 

ren R417A i maskinen. Kylmaskinen är den sista i seriekopplingen för värmeåtervinningen och höjer 

endast värmeåtervinningstemperaturen med 2-5 . Beräkningar där all nyttjad effekt används ger att 

kylmaskinen i genomsnitt har ett COPnyttig på 3,4.  En representativ bild för hur driftfallet såg ut i mars 

2013 kan ses i Figur 19. 
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Figur 19 Momentanbild av driftfall för VKA1:A i mars 

Kylmedeltemperaturerna är inte uppmätta av ClimaCheck utrustningen men inloppstemperaturen till 

kondensorn är loggad i driftdatorn till ca 25  med standardavvikelsen 1  för samma mätperiod.  

Inspektion av synglaset som sitter precis innan expansionsventilen visar på en stor virvel och många 

bubblor, detta tyder på att mängden köldmedium inte är optimal. Det finns även ett synglas i 

kompressorn, som används för att kontrollera nivån av olja. Detta synglas visar på normala nivåer av olja 

men även skum. Skummet beror på att köldmedium löst sig i oljan. 

De flesta av de uppmätta mätvärdena påvisar rimliga resultat. Det enda underliga är att en negativ 

överhettning uppmätts/beräknats. Detta diskuteras och resoneras om i Kapitel 7.2.1. För att vidare 

undersöka fenomenet gjordes ett drifttest vars utförande är beskrivet i Kapitel 5.3.3 och resultatet i 

Kapitel 6.4.  

5.3.2 Drift för värmeåtervinning VKA1:A  

Eftersom värmeåtervinningssystemet är seriekopplat med kylmaskin VKA1 i slutet är det mindre bra från 

ett värmeåtervinningsperspektiv att sänka kondenseringstrycket. Istället kan kondenseringstrycket höjas 

för att få ut mer värme. Ett test där kondensortrycket ökats med 1bar till 21barg har utförts och resultaten 

presenteras i Kapitel 6.2. 

5.3.3 Drifttest av termofysiska data för VKA1:A 

Eftersom en negativ överhettning är teoretisk omöjlig har ett drifttest av VKA1:A utförts för att 

undersöka köldmediekompositionen. Testet utfördes genom att stänga av maskinen och jämföra tryck och 

temperaturer vid jämvikt med termofysiska data. Data kan sedan användas med hjälp av dataprogrammet 

Refprop för att försöka förutsäga kompositionen. Resultatet av testet inklusive mätdata presenteras i 

Kapitel 6.4. 

5.3.4 Drift av kylmaskin VKA2 för kontroll av köldmediekomposition 

VKA2 har varit stillastående och agerar reservmaskin under tiden som mätningar utförts på de andra två 

maskinerna. Maskinen agerar numera reservmaskin på grund av kraftiga vibrationer uppstår vid körning av 

maskinen. Fullständiga mätningar med ClimaCheck utrustning har därför inte genomförts på VKA2. 

Istället har temperaturgivare och tryckavläsning från driftdator utförts, för att kunna kontrollera 

köldmediekompositionerna i VKA2. Mätpunkterna för temperaturvärdena är tagna strax efter 

hetgasvärmeväxlaren och tryckmätvärdena är tagna på högtryckssidan. Temperaturen på båda kretsarna i 
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jämvikt uppmättes till 23,9  medan trycket uppmättes till 7,8barg för krets A respektive 7,2barg för krets 

B.  

5.3.5 Referensdrift VKA3:A  

Mätningarna visar på att systemet opererar med konstanta tryck. Kondenseringstrycket har ett medelvärde 

på 19barg och förångningstrycket på 3,8barg. Systemet opererar stabilt och har ett medelvärde av COP2 på 

3,2 om det antas att det endast är R22 i maskinen. Kylmaskinen är den första maskinen i seriekopplingen 

för värmeåtervinningen och höjer i snitt temperaturen på värmeåtervinningsvattnet med 7,3  från 43,8  

till 51,1 . Beräkningar där all nyttjad energi används ger ett COPnyttig på 3,7.  En representativ bild för hur 

driftfallet såg ut i slutet av mars 2013 kan ses i Figur 20. 

 

Figur 20 Momentanbild av driftfall för VKA3:A i april 

Förklaringen till att den isentropiska kompressorverkningsgraden är orimligt hög är för att köldmediet inte 

är ren R22. Detta påverkar också de beräknade effekterna och därmed även värdena för COP.  

Vid inspektion av synglaset syntes i likhet med VKA1 även här en stor mängd bubblor. Kompressorns 

synglas visade på normala mängder olja men också viss del skum. 

5.3.6 Drift för värmeåtervinning VKA3:A 

Värmeåtervinningen för D-huset är seriekopplad med VKA3 som första maskin. Utan att bygga om 

systemet kan en mer energieffektiv lösning nås om värmeåtervinningen förskjuts så att VKA3 återvinner 

mindre värme men VKA1 återvinner mer. Detta kan utföras genom att sänka kondensortrycket för VKA3 

och samtidigt behålla ett högt kondensortryck på VKA1. Drifttest av detta har utförts och resultaten 

presenteras i Kapitel 6.8. Vid drifttesten har mätvärden på VKA3:A registrerats med hjälp av ClimaCheck 

utrustningen medan temperaturer på värmeåtervinningen för VKA1 mäts manuellt i dykrör över kortare 

perioder om ca fem minuter för stabila driftfall.  

5.3.7 Drift av kylmaskin VKA3:A för kontroll av köldmediekomposition 

För att kunna testa köldmediekompositionen i VKA3:A har ett kontrollerat driftfall genomförts På grund 

av de kraftiga vibrationerna har VKA2 inte satts igång för att kunna testa kompositionen av VKA3. 

Istället har mätvärden mätts upp på VKA3:A när VKA3:B varit aktiv. Problemet som kan uppstå är att 

jämvikt inte uppnås med omgivningen på grund av temperaturvariationer på värmeåtervinningen. Detta 
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kan ge upphov till överhettning av köldmediet. Det uppmätta kondenseringstrycket vid jämvikt var 

10,5barg och temperaturen 29 . Resultaten av denna kontroll har testats både mot förhållanden vid 

jämvikt och mot tidigare drift och kan därför klassificeras som säkra resultat. Resultaten presenteras i 

Kapitel 6.6. 

5.3.8 Drift för minskad kompressoreffekt VKA1 och VKA3  

Om värmebehovet i byggnaden är litet kan det vara fördelaktigt att sänka kondenseringstrycket för att få 

en mindre kompressoreffekt. Beräkningar med hjälp av antagandet att kompressoreffekten kan minskas 

med ungefär 3 % per bar ger effekterna som presenteras i Tabell 5. De markerade värdena på VKA1 och 

VKA3 är medeleffekterna vid referensdrift och för 75 % belastning av kompressorerna, anledningen till 

detta är för att det ska kunna göras en rättvis jämförelse då vissa av mätningarna har skett för större 

kylbehov.  

Det är inte möjligt att använda energiekvationer för att beräkna kompressoreffekten eftersom 

kompositionen av köldmedium inte är känd. Detta förklaras vidare i Kapitel 7.4. De uppmätta 

kompressoreffekterna vid minskat kondenseringstryck presenteras i Kapitel 6.9.  

Tabell 5 Beräknade elektricitetseffekter för olika kondensortryck vid 75 % kompressorlast 

Tryck [Barg] VKA1 [kW] VKA3 [kW] 

21 67,0 64,0 

20 65,0 62,1 

19 63,1 60,2 

17 59,3 56,6 

15 55,8 53,3 

12 50,9 48,6 

 

5.3.9 Drift av fläktkonvektorer 

Mätningarna av kylmediekylarna har genomförts genom att mäta spänningen för en fas och strömmen för 

en fas. Det är antaget att strömmen och spänningen för varje fas är lika. Effekten kan då räknas ut med 

ekvation 7a. Ekvation 7b beskriver ekvation 7a med ord.  

            Ekvation 7a 

                                               Ekvation 7b 

På grund av svårigheter med att mäta alla fläktar individuellt har huvudströmmen till kylmedelkylarnas 

grupper mätts. Två av dessa grupper förser även andra maskiner/processer med ström vilket resulterar i 

en för hög uppmätt ström. Detta kan åtgärdas med kännedomen om vad en fläkt drar då fläktarna ska 

vara identiska. Figur 21 visar en effektkurva för kylmediekylarna om baslasterna från de andra maskinerna 

tas bort. I Figur 21 presenteras endast en tidsperiod på 16 timmar på grund av läsligheten minskar ifall alla 

mätvärden inkluderas. Mätvärdena omfattar perioden 2/4-13 till 5/4-13, under denna period behövdes 

ingen extra kyla beroende av utomhustemperaturen. 
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Figur 21 Effektmätvärden för kylmedelkylare på D-huset 

Utifrån mätvärdena kan det ses att återstartskonstanten är mindre än en minut. Det finns ingen sekvens 

som talar om vilken av kylmedelkylarnas fläktar som ska gå igång vid högre behov. Effekten för en grupp 

om fyra fläktar är ungefär 3,2kW.  

En annan observation är att mätvärdena visar på låga      värden för kylmedelkylarna, dessa värden 

ligger mellan 0,40-0,55. En orsak till detta kan vara lågt motstånd och/eller att de är ihopkopplade med 

andra maskiner/processer. 

5.3.10 Pumpar inom kylsystemet i D-huset 

Pumparna som ingår i kylsystemet är ofta i par. I normal drift är endast en av pumparna i respektive par 

igång. Valet av pump som agerar primärpump styrs manuellt via driftdatorn baserat på antalet 

ackumulerade drifttimmar. Pumparna är inte frekvensstyrda utan har endast lägena på och av. Det är 

därför antaget att de flesta pumpar arbetar med konstant effekt. Detta möjliggör mätning av 

momentanvärden för beräkning av effekten enligt ekvation 7a. Utförliga mätningar av pumparna i D-huset 

har inte ansetts nödvändigt att utföra då detta utförts tidigare i Erik Malms examensarbete. De uppmätta 

pumpeffekterna varierar från 2,3-9,6kW (Malm, 2012). Detaljerad information om vad varje pump drar 

finns att se i Bilaga F.  

5.3.11 Integreringsverk 

Vid inspektion av integreringsverk upptäcktes att de visar för låga värden. Uppskattning av flödet har 

utförts genom att klocka tiden för en viss volym. Samtidigt har ackumulerad energiåtgång har också avlästs 

under perioder för uppskattning av värme/kylbehov. Integreringsverket för värmeåtervinning visar ca 

5kW när mätningar med ClimaCheck visar mer än 30kW för endast en av 

värmeåtervinningsvärmeväxlarna. Integreringsverket för köldbärarsystemet visar på ett rimligt flöde av ca 

40kg/s av köldbäraren. Det uppskattade flödet i förångarna med hjälp av ekvation 2 samt antagandet att 

flödet i den andra kylmaskinen är lika stort ger ett flöde av ca 38kg/s, men integreringsverket visar en 

kyleffekt på ca 30kW när maskinerna producerar mer än 200kW. 
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5.3.12 Beräkningar angående att förse värme via kylmaskinerna 

För att visa om värmebehovet kan täckas av kondensorvärme har beräkningar utförts. Beräkningarna har 

beräknats med hjälp av antaganden som baserats på nuvarande system eller rimliga värden för att försöka 

efterlikna dagens system om det opererat som det borde.  Följande punkter har antagits: 

 Köldmedium som används är R407C. 

 Approchtemperaturdifferans på 5  för värmeväxlare. 

 Överhettning och underkylning på 5 . 

 Isentropisk kompressorverkningsgrad på 70 %. 

 Kondenseringstryck på 19barg. 

 Konstant temperatur på 6,7  på returen av köldbäraren. 

 Rumsarean av D-huset är 13 465m2 totala rumsarean av Saabs lokaler i Järfälla är 76 197m2. 

 Rumsarean (inklusive korridorer och allmänna utrymmen) är direkt proportionell mot 

värmebehovet. Vilket innebär att D-huset kräver 17,7 % av det totala värmebehovet. 

 Konstant kylbehov i lokalerna vilket innebär att maskinerna är på konstant med jämn effekt. 

 Maximalt fjärvärmebehov i Järfälla är 1 600 MWh/månad. 

 Kylan producerad av en maskin under vinterhalvåret är 145kW, två maskiner är igång samtidigt, 

se Kapitel 6.6 för mer information om varför inte 230kW. 

 Inkommande kylmedeltemperatur till kondensorerna är 30 . 

Beräkningarna är endast till för att visa om det går att täcka värmebehovet med hjälp av kylmaskinerna 

och ska endast användas som underlag för att påvisa potentialen. Figur 22 visar på ett exempel hur 

kylmaskinerna kan vara kopplade.  

 

Figur 22 Exempel på parallellkopplat system med värmeåtervinning  
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Ett annat exempel är att ha en hetgasvärmeväxlare kopplad till tappvattensystemet medan kondensorn är 

kopplad till övriga värmesystemet.  

Utifrån beräkningarna kommer kylmaskinerna att producera totalt 391kW värme, medan behovet är 

393kW värme. Det beräknade COP2 blir 2,9. Om all värme och kyla används från kylmaskinerna kommer 

det maximala COPmax bli 6,8. Detta innebär att den maximalt nyttjade effekten i snitt är 6,8 gånger större 

än kompressoreffekten. Men eftersom temperaturer och effekter är beroende av kondenseringstrycket 

kommer COP att vara beroende av dessa. Figur 23 visar på vilka framledningstemperaturer som kan fås 

med samma antaganden som ovan fast med olika kondenseringstryck.  

 

Figur 23 Kondenseringstryckets påverkan på COPtot och framledningstemperaturen 

För varmare årstider då det inte finns något större behov av värme kan trycket sänkas ännu mer och ett 

högre COP2 värde kan uppnås. Exempelvis så ger ett kondenseringstryck på 12barg ett COP2 på 5,5 men 

då måste värmen släppas ut via kylmedelkylare eftersom kondenseringstemperaturen är för låg för att 

kunna användas. Om det antas att alla övriga elektricitetseffekter är densamma som i dagsläget, (se Bilaga 

F för värden) fås ett COPtot på 2,8.  

Kondenseringstrycket och val av köldmedium är de största bidragande faktorerna som influerar 

tilloppstemperatur till värmesystemet. Men eftersom fokus i detta arbete inte är att dimensionera nya 

kylmaskiner kommer inga fler beräkningar på detta att göras, även om bättre resultat troligtvis kan uppnås 

med andra köldmedium och kondenseringstryck. 

5.3.13 Övriga beräkningar 

Att beräkna TEWI värden för kylmaskinernas totala livslängd är omöjligt eftersom det inte går att förutspå 

hur stort läckage som kommer att ske i framtiden. Däremot kan ett TEWI räknas ut för den tid som 

maskinerna verkat. Antagandena för beräkningarna är: 

 Maskinerna togs i drift i mars 1990 och två av maskinerna har gått konstant sedan dess, slutdatum 

för dessa beräkningar är juni 2013. 

 Samma kylbehov och effektbehov när de togs i drift som nuvarande. 
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 Vid små fyllnadsmängder av R417A för icke konverterade kylmaskiner antas R22 ha läckt ut. 

 Vid läckage av maskiner med R417A antas läckaget vara homogen R417A. 

 GWP100 =1500 för R22, GWP100 =1950 för R417A. 

 Utsläpp förknippad med kraftproduktion är 20gram CO2/kWh. 

 Tillförd kompressoreffekt är 2   62kW. 

Eftersom det är omöjligt att säga hur lång drifttid maskinerna har då drifttidsmätarna är sönder har ett 

gemensamt TEWI för kylcentralen i D-huset beräknats, detta har utförts med hjälp av ekvation 8.  

      ∑                     Ekvation 8 

Indexet i står för de köldmedium som har använts under kylmaskinernas livstid.    står för de läckage som 

har inträffat och      är respektive köldmediums bidrag till växthuseffekten vid kontakt med 

atmosfären. Den totala mängden elektricitet uttryckt i kWh som har gått åt är betecknat med     , 

      är utsläppen som genereras från ett kilogram     vilket för Sverige är 20gram        . 

Beräkningar med ekvation 8 ger ett totalt TEWI värde på 1030ton CO2 för 23 år och 3 månader. Av detta 

står kraftproduktionen för 49 % av utsläppen och läckage av köldmedium står för 51 %. Värden för 

utsläpp från kylmaskinerna kan avläsas i Bilaga E. 

Vid beräkningar av bidragande till ozonnedbrytning har ett ODP värde på 0,05 använts för R22 medan 

värdet är 0 för R417A. Ekvation 9 används för att beräkna bidrag till ozonnedbrytningen.   

     ∑          Ekvation 9 

    är den relativa mängden R11 av ozonnedbrytande ämnen som har släppts ut.      är varje 

köldmediums     värde. Beräkningar leder till ett utsläpp motsvarande 13,2 kg R11.  

5.3.14 Övriga inspektioner  

Vid övergripande inspektioner av kylmaskinerna har flera intressanta iakttagelser förekommit. 

Inspektioner av flödesscheman för D-huset visar på flertalet oklara systemlösningar och funktioner. 

Punktlistan nedan visar på flertalet exempel på intressanta iakttagelser och upptäckter. 

 Värmesystemet är uppbyggt så att tappvarmvattensystemet är ihopkopplat med övriga 

värmesystemet. Detta hämmar funktionaliteten på grund av att det medför att inkommande 

vatten måste vara mer än 60 , vilket är onödigt varmt för resterande delar av värmesystemet. 

Detta hämmar i sin tur värmeåtervinningen på kylmaskinerna för att en mindre del kan återvinnas 

på grund av att temperaturen på värmeåtervinningen ligger runt 56  och måste därför blandas 

med varmt fjärrvärmevatten för att nå upp till en temperatur på 60 . 

 Pump VS01 leder inkommande vatten från abonnentcentralen i A-huset direkt till returledningen. 

Detta leder till sämre värmeväxling i abonnentcentralen.  

 Värmeväxlaren som förser D-huset med värme från värmecentralen i A-huset har 

approachtemperatur i storleksordningen 24  (82  in - 58  ut) vilket är högt.  

 Kylmaskinernas värmeväxlare har aldrig rengjorts, detta leder till sämre värmeöverföring och 

kapacitet. 

 Rost förekommer vid inloppet av kompressorerna. Detta är på grund av att vatten kondenserar 

från luften till kompressorn när luften har hög relativ luftfuktighet. 

 Alla kylmaskiner vibrerar och därför har stabiliseringsåtgärder utförts på en del av maskinerna. 
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6 Resultat 

Detta kapitel innehåller resultaten från jämförelse och bearbetning av mätdata. Mätresultaten från olika 

mätningar har i en del fall kombinerats för att kunna få en god jämförelse även fast mätningarna inte 

utförts samtidigt. Det har därför vid behov utvärderats ifall driftförhållandena är tillräckligt lika eller olika 

för att kunna göra jämförelser. 

6.1 Resultat för referensfall VKA1 

VKA1 är en av maskinerna som agerar som primärmaskin. Figur 24 visar på mängden kyla VKA1 har 

producerat under perioden 12/3-13 till 19/3-13. 

 

Figur 24 Producerad kyla av VKA1 under en vecka i mars  

I Figur 24 kan det ses att kylmaskinen går på kontinuerlig drift över helgerna fast med mindre 

fluktuationer än för vardagarna. Detta har även konfirmerats via driftdatorn. Datorn visar även på att två 

kylmaskiner konstant är aktiva. Figur 24 är baserad på att det är ren R417A i VKA1:A och då blir 

medellasten 192kW kyla. Men nya beräkningar med känt köldmedium på VKA3:A ger att VKA1:A har en 

genomsnittlig kyleffekt 122kW, se Kapitel 6.6.1 för mer information angående omräkningar av 

kyleffekten. 

Mängden producerad kyla av kylmaskinerna har inga större dygnsvariationer (inklusive helger). Emellertid 

varierar kyleffekterna mer under veckodagarna än under helgerna. Detta beror på att interna laster som 

servrar, människor med mera arbetar mer under vardagarna och därför krävs ett något större kylbehov. 

Under varmare årstider kommer påverkan från solinstrålning att spela en större roll. Kylmaskinerna hinner 

inte reagera tillräckligt fort vid snabba lastförändringar och kommer därför att över- och underproducera 

kyla vilket förklarar de större variationerna i producerad kyla under vardagarna. När en kompressor nått 

sin maximala kapacitet kommer kompressorn i den parallella kretsen att aktiveras. Detta för att klara av 

det större kylbehovet, men om behovet inte är i samma storleksordning som ett kompressorsteg kommer 

den parallella kompressorn att drivas på låga effektsteg en kort period för att sedan stängas av. Samtidigt 

går den primära kompressorn också ner ett kompressorsteg vilket resulterar i för låg kylkapacitet. 

Effektstegen regleras som tidigare nämnts utav ingående köldbärartemperatur. 
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6.2 Resultat för tryckökning VKA1 

För att undersöka hur värmeåtervinningen påverkas av höjt kondenseringstryck har ett drifttest utförts. 

Ett fall där kondenseringstrycket ökades med en bar under mars månad 2013 visas i Figur 25. Driftfall 

med 75 % last visas ej då den grafen endast är förskjuten jämfört med den i Figur 25. 

 

Figur 25 Värmeåtervinning beroende av kompressoreffekt och kondenseringstryck  

Mätvärdena i Figur 25 visar på att för en ökad kompressoreffekt (på grund av tryckökning) uppnås en 

högre värmeåtervinning. Kompressoreffekten vid 75 % belastning har i snitt ökat med 1,7 % och 

värmeåtervinningen med 9,6 % vilket motsvarar en ökning på 1,1kW respektive 2,0kW. Vid 100 % 

belastning av kompressorn har kompressoreffekten i snitt ökat med 1,7 % och värmeåtervinningen med 

9,7 %, vilket motsvarar 1,3kW respektive 3,1kW. Alla värden gäller för stabila driftfall. 

Ökningen av trycket med 1bar gav en höjning av hetgastemperaturen från 67  till 71 . 

Returtemperaturen på värmeåtervinningen visas i Figur 26. 

 

Figur 26 Returtemperatur för värmeåtervinning vid olika inloppstemperaturer  
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Figur 26 visar att den lägsta temperaturen vid 21barg konsekvent är högre än för 20barg samt att den 

högsta temperaturen är ca 0,5  högre. Detta innebär att approachtemperaturen har ökat från i snitt 

12,7  till 16,4  vilket innebär en ökning på 3,7 , för ovan nämnda inloppstemperaturer. Vid stabil drift 

och för alla inloppstemperaturer på värmeåtervinningen varierar approachtemperaturen mellan 8  och 

21  med ett snitt på 13,7  för de flesta driftfall. 

Om de nyfunna förhållandena används till att utföra beräkningar och att kondenseringstrycket höjs till 

22barg skulle värmeåtervinningen öka med 20 % jämfört med referensfallet på 20barg. Denna siffra är 

osäker med tanke på att köldmediekompositionen inte är säkerställd till 100 %. 

Jämförelse av mätdata före tryckökning visar på att kompressoreffekten ökar men även den nyttiga 

effekten  ̇      , vilket definieras som värmeåtervinningen plus kyleffekten. Detta visualiseras i Figur 27. 

 

Figur 27 Nyttig effekt beroende av tillförd kompressoreffekt för olika kondenseringstryck 

Resultaten i Figur 27 i kombination med vad som visas i Figur 25 innebär att kyleffekten minskar då 

värmeåtervinningen ökar. Detta leder till att kompressorn arbetar längre tid på högsta effektsteg än vad 

den annars skulle ha gjort för att kunna täcka kylbehovet, vilket i sin tur resulterar i att mer total effekt i 

form av nyttig effekt och elektricitetseffekter utnyttjas på bekostnad av lägre COP2. Anledningen till att 

kyleffekten minskar kan kopplas till att mängden köldmedium i kretsen är för liten samt att entalpierna 

ändras för olika tryck. Ett liknande fenomen finns att se i Tabell 8 och diskuteras om i Kapitel 7.3.  

6.3 Resultat för referensfall VKA3 

Kylmaskin VKA3 är den andra maskinen som agerar som primärmaskin. Figur 28 visar på kyleffekterna 

från VKA3 under en vecka i början av april. Mätvärdena bildar ett liknande mönster som för VKA1 i 

Figur 24.  
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Figur 28 Producerad kyla av VKA3 under en vecka i april  

Medellasten på VKA3 kan uppskattas till 230kW om det antas vara R22 i kylmaskinen. Men med 

kännedom om köldmediekompositionen, vilket presenteras i Kapitel 6.6 blir den producerade kylan från 

VKA3 i genomsnitt 167kW. 

Det förekommer inga större variationer i producerad kyla, vare sig från veckodagar eller tid på dygnet. 

Men i likhet med resultaten som presenterades i Figur 24 är kyleffekten mer varierad under vardagarna 

och orsaken är att kylmaskinerna inte hinner med laständringarna. Detta leder till att de över- och 

underproducerar kyla.  

6.4 Resultat av kontroll av köldmedium VKA1:A  

Negativt uppmätt överhettning kan indikera på att köldmediet inte är homogent. För att påvisa detta har 

förångningstemperaturen och utgående köldbärartemperaturer jämförts. Mätvärden av differensen mellan 

dessa två parametrar visas i Figur 29. 

 

Figur 29 Approachtemperatur för köldbärare till VKA1:A mellan 15 och 20 mars 
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En negativ differens är omöjlig för att förångningstemperaturen inte kan bli högre än ingående 

köldbärartemperatur. Extremvärdena i Figur 29 har mätts under instabila förhållanden och kan bortses 

från. Förångningstemperaturen är från termofysiska data för R417A, om värmeväxlaren är bra kan 

differensen vara så pass låg som 1,5 . Men eftersom de flesta värden är mellan 0  och 1  tyder detta på 

att köldmediet inte är rent.  

Ett annat test har utförts för att konfirmera att det inte är rent köldmedium. VKA1 stoppades under en 

kortare period för att jämföra tryck och temperaturnivåer. Tryck och temperaturer mättes upp när jämvikt 

med omgivningstemperaturen uppnåtts. Köldmedietrycket var då 8,01bara och temperaturen 25,8  på 

högtryckssidan. På lågtrycksidan var temperaturen densamma men trycket var 7,78barg. Enligt 

termofysiska data skall temperaturen för ren R417A vara mindre än 21  för 8,01bara detta i kombination 

med resultatet i förra paragrafen bevisar att köldmediet inte är homogen R417A. Tryckdifferensen mellan 

låg- och högtrycksidan visar även på att det kan finnas inerta gaser i kondensorn. 

Försök att bestämma exakt köldmediekomposition har utförts i Refprop och beräkningarna har resulterat i 

ett antal möjliga alternativ. Ett alternativ är masskoncentrationerna: 70 % R134a och 30 % R125, ett annat 

alternativ är masskoncentrationerna 60 % R134a, 30 % R125 och 10 % R22. En trolig sammansättning 

med masskoncentrationerna: 45 % R134a, 40 % R125 och 15 % R600 kan beräknas med hjälp av Refprop 

och med data i Figur 9 om det antas att butanet inte löses med kompressoroljan. 

6.5 Resultat av kontroll av köldmedium för VKA2 

Kontroll av köldmediumkomposition för VKA2:A och VKA2:B ger att köldmediet i VKA2:A är ren 

R417A och köldmediet i VKA2: B inte är ren R22. Kompositionen av köldmedium i VKA2:B är enligt 

beräkningar med Refprop masskoncentrationerna: 35 % R22, 45 % R134a och 20 % R125. Antagandena 

för dessa fall är att butanet helt har löst sig i kompressoroljan. Uträkningarna baseras på kännedom om 

tidigare läckage samt teori beskrivet i litteraturstudien hur kompositionen varierar vid läckage. 

6.6 Resultat av kontroll av köldmedium VKA3:A   

Kontroll av köldmediumkomposition för VKA3:A ger att kompositionen har masskoncentrationerna: 52 

% R22, 23 % R125 och 25 % R134a. Beräkningarna anses vara säkra för att de framtagits med hjälp av 

fyllnadsmängderna och att de passar in med mättnadsdata samt ger rimliga driftfall. Om denna 

komposition används för att beräkna hur kylmaskinen presterar fås resultaten som visas i Figur 30. 

 

Figur 30 Driftfall för VKA3:A i mars med köldmediet 52 % R22, 23 % R125 och 25 % R134a 
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Resultaten i Figur 30 är momentanvärden som kan användas för uppskattning om hur VKA3:A presterar. 

Den genomsnittliga kyleffekten för kylmaskinen blir då 167kW och COP2 blir 2,6. Den totala mängden 

producerad kyla av VKA3 är 4.0MWh per månad. 

6.6.1 Reviderade resultat för VKA1 baserat på VKA3s köldmedium 

De nya mätresultaten från Kapitel 6.6 kan användas för att beräkna ut köldbärarens massflöde med hjälp 

av ekvation 2 Resultatet blir 18,1kg/s om    för vatten antas vara 4,2kJ/(kg K). Användandet av 

köldbärartemperaturen från referensfall VKA1:A i kombination med ekvation 2 ger att kyleffekten från 

denna maskin är i snitt 121,9kW, vilket motsvarar ett COP2 på 1,9. Den totala mängden producerad kyla 

av VKA1 är då 3,0MWh per månad. Liknande jämförelse går ej att utföra på värmeåtervinningen eftersom 

att massflödet i den kretsen inte kan anses vara konstant. Jämförelse av värmeåtervinningen för VKA3 gav 

att det endast skilde upp till 1,5kW. Detta beror på att differensen mellan två entalpilinjer för R22 och 

R417A inte ger någon större skillnad när köldmediet befinner sig i gasfas. 

6.7 Resultat för total värmeåtervinning VKA1 & VKA3 

Mätresultaten för referensfall VKA1 och VKA3 har kombinerats för att få en översiktlig bild över hur 

värmeåtervinningssystemet presterar vid referensdrift. Resultaten presenteras i Tabell 6 och värdena är 

medelvärden av mätningarna. 

Tabell 6 Resultat för värmeåtervinning för olika driftfall av kompressorerna 

Kompressorbelastning 50 % 75 % 100 % 

 ̇   VKA3 [kW] 32,1 37,6 42,9 

 ̇   VKA1 [kW] 20,6 23,7 32,1 

 ̇  VKA3 [kW] 46,1 60,2 72,8 

 ̇  VKA1 [kW] 49,8 65,0 79,1 

 

Mätvärdena är tagna vid olika tidpunkter men eftersom maskinerna i princip går likadant under kallare 

årstider kan dessa resultat jämföras med varandra. Värmeåtervinningseffekterna är som tidigare nämnts 

inte exakta på grund av att de är beräknade med antagandet att köldmedierna är ren R22 eller ren R417A. 

6.8 Resultat för driftfall med förändrad värmeåtervinning 

Olika driftlägen har undersökts för att få en mer optimal drift av värmeåtervinningen. Resultaten av dessa 

driftlägen presenteras i Figur 31. Kondenseringstrycket är inställt på 21barg för VKA1 medan tester har 

utförts för kondenseringstryck mellan 15-20barg för VKA3. 
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Figur 31 Effektförändringar och energibesparingar för olika kondenseringstryck på VKA3 

Resultaten är endast för driftfall när kompressorerna går på 75 % av full kapacitet. Kompressoreffekten då 

är inom 4 % av genomsnittseffekten för alla drifttryck utom 20barg då den är inom 9 % av den 

genomsnittliga kompressoreffekten. Därför kan den totala värmeåtervinningen tolkas som ett 

representativt värde för den genomsnittliga återvinningen. Resultaten är framtagna med utgångspunkt från 

VKA3, innebörden är att värmeåtervinningen för VKA1 beräknats medan de för VKA3 uppmätts. 

Resultaten har beräknats med hjälp av uppmätta temperaturer på värmeåtervinningen samt den givna 

värmeåtervinningseffekten på maskinen där ClimaCheck används i kombination med ekvation 2. 

Resultatet innebär att den totala prestandan på kylmaskinerna höjs vid sänkning av kondenseringstrycket 

till 15barg och COPtot blir 1,96. 

6.9 Resultat av driftfall för minskat kondenseringstryck 

För att minimera tillförd kompressoreffekt har kondenseringstrycken på kylmaskinerna sänkts. Resultaten 

för minskat kondenseringstryck gentemot referensfallen visas i Tabell 7. 

Tabell 7 Sammanställning av prestandaresultat för olika kondenseringstryck 

 20Barg VKA1 15Barg VKA1 19Barg VKA3 15Barg VKA3 

 ̇  [kW] 65,7 54,6 64,7 51,9 

COP2 [-] 1,9 2,3 2,6 3,2 

 

Mätresultaten är baserade på medeleffekten som behövs för att tillgodose referensfallens kylbehov för en 

dag. Enligt Tabell 7 blir den sparade kompressoreffekten 11,1kW (-17,0 %) och 12,8kW (-19,8 %) för 

VKA1 respektive VKA3. Detta motsvarar ett COPtot på 1,82. 
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En faktor som påverkar kompressoreffekterna är kompressorverkningsgraden. För VKA3:A kommer 

kompressorverkningsgraden att variera enligt Figur 34.  

 

Figur 32 Isentropisk kompressorverkningsgrad och COP2 beroende av kondenseringstryck 

Ur Figur 32 kan det urskiljas att högre kondenseringstryck ger högre kompressorverkningsgrad men sämre 

energieffektivitet, detta på grund av att kompressorn måste arbeta mer för en högre tryckdifferens vilket 

negerar de positiva effekterna av att kompressorverkningsgraden ökar. Beräkningarna är utförda med den 

troliga kompositionen som togs fram i Kapitel 6.6. Anledningen till att liknande grafer för VKA1:A inte 

tagits fram är på grund av att kompositionen inte är lika säker och att de olika alternativen av komposition 

ger olika verkningsgrader. Verkningsgraderna följer emellertid samma trend som för VKA3:A. 

För ett lägre kondenseringstryck på 15barg observerades det mindre/inga bubblor i synglaset för VKA3:A, 

detta tyder på att mängden köldmedium i maskinen är mer optimal än för 20barg. En direkt inverkan av 

detta är att kyleffekten blir större för samma mängd tillförd kompressoreffekt. Detta beror på att en mer 

optimal mängd köldmedium ger bättre underkylning samt att den latenta ångbildningsvärmen är större för 

lägre tryck, vilket resulterar i mer kyleffekt för samma massflöde på köldmediet. Resultaten visas i Tabell 8. 

Tabell 8 Kyleffekt för olika effektsteg på kompressorerna 

  ̇  för 50 % 

kompressorbelastning[kW] 

 ̇  för 75 % 

kompressorbelastning[kW] 

 ̇  för 100 % 

kompressorbelastning[kW] 

15Barg 132 181 Ej tillgänglig 

19Barg 108 153 186 
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6.10 Resultat från sammanställning av tillförda effekter 

Eftersom kylmaskinerna går med jämn last och tillförd effekt till kompressorerna är jämn kan driften av 

maskinerna antas vara konstanta under kortare tidsperioder om exempelvis en vecka. Sammanställning av 

alla effekter för kylsystemet omfattar pumpar, kylmaskiner, fläktar med mera, detta i kombination med de 

användbara effekterna resulterar i ett totalt COPtot på 1,93 inklusive värmeåtervinning och 1,59 exklusive 

värmeåtervinning. Även fast pump VS02 tillhör värmesystemet är den inkluderad i beräkningarna 

eftersom den förser värmeåtervinningen med vatten. Fördelningen av effekterna kan ses i Figur 33. 

 

Figur 33 Fördelning av tillförda elektricitetseffekter till pumpar, fläktar och kylmaskiner 

Tabell 9 är sammanställning av uppmätta kompressoreffekter och beräknade effekter. De beräknade 

värdena är något större än de uppmätta för högre kondenseringstryck än referensfallen. Vid lägre 

kondenseringstryck än referensfallen är värdena finns inget entydigt samband. 

Tabell 9 Sammanställning av uppmätta och beräknade effekter för 75 % kompressorbelastning 

Tryck [Barg] VKA1 [kW] 

beräknad 

VKA1 [kW] 

uppmätt 

VKA3 [kW] 

beräknad 

VKA3 [kW] 

uppmätt 

21 67,0 66,0 64,0 Ej tillgänglig 

20 65,0 65,0 62,1 61,3 

19 63,1 63,8 60,2 60,2 

17 59,3 57,3 56,6 57,3 

15 55,8 54,1 53,3 54,3 

12 50,9 Ej tillgänglig 48,6 Ej tillgänglig 

 

Om värdena för 12barg används för att beräkna ett teoretiskt COPtot skulle det ge ett värde på 1,91 vilket 

kan jämföras med det referensfallets COPtot på 1,59. Värdena är exklusive värmeåtervinning eftersom 

kondenseringstemperaturen kommer att vara låg för att kunna utnyttjas.  
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6.11 Resultat av stabilitetskontroller    

Undersökningar hur stabil driften är har genomförts fortlöpande under projektets gång. Kylmaskinerna 

har gått kontinuerligt under hela mätperioderna. För inställt börvärde 15barg på kondenseringstrycket för 

VKA3:A uppstod fenomenet som finns att se i Figur 34. 

 

Figur 34 Tryckvariationer för VKA3:A vid börvärde 15barg för kondenseringstryck 

Fluktuationen av kondenseringstrycket är som störst vid låg kompressoreffekt. För de övriga börvärdena 

17, 19 och 20barg var varianserna i kondenseringstryck mindre än för 15barg. 

Som Figur 34 påvisar sker de största tryckförändringarna vid låga kompressoreffekter, därför har 

kompressoreffekt, kondenseringstryck, köldmediets massflöde och överhettning kontrollerats. En kort 

sammanställning finns att se i Tabell 10. 

Tabell 10 Mätdata från tryckfluktuationer vid inställt börvärde 15barg 

 Kompressoreffekt 

[kW] 

Kondenseringstryck 

[Barg] 

Köldmediets 

massflöde [kg/s] 

Överhettning  

[ ] 

Maximum 44,1 16,04 1,24 5,78 

Medelvärde 41,7 14,70 1,10 3,98 

Minimum 33,6 13,13 0,89 3,03 

Standardavvikelse 1,16 0,46 0,04 0,59 

 

En mer ingående kontroll av mätdata för överhettning och kondenseringstryck gav resultatet som visas i 

Figur 35. 
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Figur 35 Överhettning och kondenseringstryck efter omslag till 50 % kompressorkapacitet 

De olika serierna i Figur 35 är värden från olika tidpunkter när kompressorn gått på 50 % av full kapacitet. 

De övre serierna är kondenseringstryck och de undre serierna är överhettning. Alla värdena följer i stort 

sett samma mönster. Den kraftiga uppgången för överhettningen i början beror på att massflödet (vid 

ändring från 75 % kompressoreffekt) plötsligt minskar och därför kommer mer värme gå till att överhetta 

köldmediet. Den efterföljande temperaturminskningen beror på att expansionsventilen börjar reglera 

systemet. Temperaturen på överhettningen ökar efter den första stora nedgången, detta beror på att 

systemet inte har hunnit stabilisera sig.  

När kompressorn byter effektläge från exempelvis 75 % till 50 % sjunker trycket initialt, detta fenomen är 

mest påtagligt för mätvärdena när kondenseringstrycket har ett börvärde på 15barg. Motsatt fenomen sker 

vid ökning av effektläge.  

Ett annat resultat angående stabilitetskontroller är att det ibland förekommer tryckfluktuationer som varar 

mindre än tre minuter. Dessa fluktuationer uppstår även fast temperaturer och kompressoreffekter inte 

har ändrats nämnvärt. Orsaken är att det kan ha bildats lokala zeotropiska blandningar, på grund av att 

köldmediet inte är rent. Detta diskuteras mer ingående i Kapitel 7.4. 

6.12 Resultat för kylmedelkylare 

Kylmedelkylarnas kylkapacitet är främst beroende av utomhustemperaturen. Mätvärdena har 

sammanställts i Figur 36 för att visa på hur utomhustemperaturen påverkar de tillförda 

elektricitetseffekterna till kylmedelkylarna. Effekterna är medelvärden av 20 minuters intervall, medan 

temperaturerna är tagna från driftdator för given tidpunkt. 
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Figur 36 Utomhustemperaturens påverkan på kylmedelkylarna för temperaturer mellan -5  till 25  

Ungefär vid en utomhustemperatur på över 17  kommer kylmedelkylarna inte längre klara av att hålla 

nere framledningstemperaturen till 25 . För att försöka hålla nere framledningstemperaturen så mycket 

som möjligt kommer alla fläktar att vara igång. Det är även observerat att det är vid 

framledningstemperaturer strax under 27  som ett flytande kondenseringstryck uppnås, om 

kylmaskinernas kondenseringstryck har ett börvärde på 15barg. 

Polynomanpassningarna i Figur 36, kan användas för att uppskatta den tillförda elektricitetseffekten till 

kylmedelkylarna. Polynomanpassningen för inställt börvärde för framledningstemperatur på 25  kan 

beskrivas med hjälp av ekvation 10, medan polynomanpassningen för inställt börvärde på 27  kan 

beskrivas med hjälp av ekvation 11.  ̇  är kylmedelkylarnas tillförda elektricitets-effekt och t är 

utomhustemperaturen. 

  ̇                         Ekvation 10 

  ̇                Ekvation 11 

De maximala tillförda effekterna när alla kylmedelkylare är igång ligger runt 19kW. Därför kommer 

polynomanpassningarna endast vara valida under för  ̇  under 19kW. 

Eftersom utomhustemperaturen varierar med tid på dygnet kommer den tillförda elektricitetseffekten att 

variera under dygnet. Detta presenteras i Tabell 11 för två olika mätperioder. 

Tabell 11 Elektricitetseffekter för kylmedelkylarna på D-huset beroende av dag och natt 

Mätperiod Effekt dagtid 08-20 

[kW] 

Effekt nattetid 20-08 

[kW] 

2/4-5/4 6,86 6,62 

16/4-18/4 15,79 15,18 
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6.13 Övriga resultat 

Kylmaskinernas prestanda beror även på vilket effektsteg som kompressorerna är inställda på. Mätdata 

visar även på att effektfaktorn är högre vid högre kompressorbelastning. För 100 %, 75 % och 50 % 

belastning är effektfaktorn 90 %, 80 % respektive 70 %. Figur 37 visar på hur COP2 och 

kompressorverkningsgrader förändras med olika kompressorbelastning för VKA3:As referensfall och med 

den beräknade köldmedelkompositionen i Kapitel 6.6.  

 

Figur 37 Kompressorverkningsgrad och COP2 beroende av kompressorbelastning 

Figur 37 visar att en nedgång från 100 % till 75 % kompressorbelastning inte ger någon stor skillnad i 

prestandan för kylmaskinen. Däremot presterar kylmaskinen sämre vid 50 % kompressorbelastning.  

6.13.1 Resultat av jämförelse av beräkningsexempel med referensfall 

I kapitel 5.3.12 beräknades det att ett COPmax på 6,8 kan uppnås med ett nytt förändrat kylsystem. Jämfört 

med referensfallen innebär det att maximalt 230MWh fjärvärme och 21MWh elektricitet kan sparas per 

månad. Detta motsvarar en total energibesparing på 251MWh. I jämförelsen har det inte tagits hänsyn till 

värmeförluster som exempelvis värmetransport samt temperaturnivåer,  
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7 Diskussion 

Detta kapitel kommer att behandla hur kylmaskinerna presterar, hur prestanda kan ökas och framtida 

förbättringsförslag. I början av detta examensarbete bestämdes vilket system som skulle fokuseras på. Vid 

valet av vilken kylcentral som skulle undersökas vägdes framförallt systemens komplexitet och tillgänglig 

dokumentation in. Dokumentationen om kylaggregaten varierar kraftigt, allt ifrån ingen information alls 

till detaljerade manualer. På grund av att kylmaskinerna i kylcentralen i D-huset har relativt simpla cykler 

och att maskinerna enligt dokumentation ska använda sig av olika köldmedier var det mycket intressant att 

utföra mätningar på den kylcentralen.  

De övergripande undersökningarna av kylcentralerna gav en bra inblick över hur systemen är 

konfigurerade. Avläsningarna på stationära mätinstrument på systemen gav inte alltid rimliga värden utan 

var tvungna att kontrolleras gentemot andra värden. Utifrån detta skapades en bra bild av vad som gick 

och inte gick att lita på från bland annat driftdatorn och analoga instrument.  

7.1 Diskussion angående tidigare studier 

Tidigare studier angående kylcentralerna i B- och D-huset har utförts av Kylgruppen. På grund av 

bristande dokumentation och underlag är det oklart huruvida de tidigare mätningarna i B-huset under 

2000-talet är korrekt utförda. Med tanke på att undersökningen i D-huset är dåligt underbyggd med 

uppenbara fel minskas trovärdigheten för att mätningarna i B-huset är korrekta då de är utförda av samma 

personer. De största misstagen i de tidigare mätningarna i D-huset är att det antagits att R22 används som 

köldmedium istället för R417A (i de flesta fall) samt att strömmen är feluppmätt. En annan orsak till de 

felaktiga resultaten är att antagandet att det är en standardkylcykel istället för en standardkylcykel med två 

kretsar och seriekopplad värmeåtervinning på hetgassidan. Den troligaste orsaken till att felaktigheterna 

uppstått är att personerna som utfört mätningarna inte har någon större kunskap om hur ClimaCheck 

programvaran fungerar.  

7.2 Diskussion och utvärdering av kylcentraler i D-huset 

Den övergripande undersökningen av kylcentralen i D-huset tillsammans med flödesscheman gav direkt 

att värmeåtervinningen är seriekopplad. Under vintertid när värmebehovet är som störst visade det sig att 

den sista kylmaskinen i seriekopplingen endast höjde temperaturen med 2-5 . Seriekoppling av 

värmeåtervinningen är inte alls lika gynnsamt som en parallellkoppling ur ett energiperspektiv. Mindre 

energi kan tas upp från kylmaskinerna jämfört med om systemet vore parallellkopplat. Argumentet att 

utgående vattentemperatur blir högre vid seriekoppling kan bortses från, detta på grund av att samma 

utgångstemperatur kan nås vid parallellkoppling om ett lägre massflöde används. Lägre massflöde ger lägre 

effekt per krets, men fler kretsar vid parallellkoppling leder till att en högre total effekt kan utvinnas för 

samma utgångstemperatur på värmeåtervinningen. Om mer effekt kan tas ut i värmeåtervinningen 

kommer kondensorerna att behöva arbeta mindre vilket ger lägre kylmedelkylareffekt. 

Värmeåtervinningen kan också påverka kondenseringstrycket, om stor effekt tas ut ur värmeåtervinningen 

kan kondenseringstrycket komma att sänkas (beror även på kylmedelkylarna). Sänkt kondenseringstryck 

bidrar emellertid till en lägre utgångstemperatur på värmeåtervinningen men den positiva effekten är att 

kylmaskinen presterar bättre. Fastän systemet är mycket komplext med många fler konsekvenser än vad 

som nämnts ovan kommer det med all sannolikhet att löna sig att ha parallellkoppling istället för 

seriekoppling på värmeåtervinningssystemet.  

7.2.1 Diskussion angående kylmaskin VKA1 

Kylmaskin VKA1 är maskinen som står sist i värmeåtervinningsserien. Att kylmaskinerna går konstant 

tyder på att det alltid finns ett kylbehov. Att det inte finns större förändringar mellan dag och nattetid på 



-53- 
 

vinterhalvåret är inte orimligt eftersom det inte finns tillräckligt med externa värmekällor som påverkar 

byggnadens klimat signifikant.  

Den negativt uppmätta överhettningen på VKA1:A kan bero på flera orsaker. Emellertid kan inte en 

negativ överhettning finnas därför tyder detta på att köldmediet inte har rätt sammanställning. Om 

kompressorverkningsgraden hade varit hög skulle mätvärdena ha tytt på att vätskedroppar letat sig in i 

kompressorn. Men mätningarna visar inte på onormalt hög kompressorverkningsgrad, istället är den 

troligaste orsaken att köldmediehanteringen inte har skötts på korrekt sätt. Enligt journalpärmen är 

dokumentationen om påfyllnad och avtappning av köldmedia bristfällig. Det är också möjligt att det finns 

spår av R22 kvar i kylmaskinen.  

Utifrån mätdata har det bevisats att det inte är ren R417A i VKA1:A, detta är oroande av flera olika 

anledningar. En av dessa anledningar är att eftersom köldmediekompositionen är okänd kommer 

termofysiskt beteende att vara okänt. Problem som kan uppstå är att komponenter inte är fullt kompatibla 

vilket leder till försämrad prestanda och livslängd. Mera allvarliga problem är att den nya kompositionen 

kan vara giftig eller brandfarlig. Mer ingående diskussion om köldmediekomposition finns att läsa i Kapitel 

7.4. 

Att försöka förutsäga köldmediekompositionen i VKA1:A har varit svårt av flera olika skäl. Det första är 

att det är högst oklart om det finns R22 kvar i maskinen. För det andra finns det många olika 

kombinationer med minst fyra köldmedier som kan uppfylla kraven för mättnadsdata. Försöken att hitta 

rätt komposition har lett till ett flertal olika möjliga kompositioner där 70 % R134a; och 30 % R125 är en 

av de troligare. En annan kombination är 45 % R134a, 40 % R125 och 15 % R600. Dessa två 

kombinationer är de mest rimliga på grund av att dubbelkonvertering av VKA1:A bör leda till att 

mängden R22 i maskinen är obefintlig.  

Antagandet att det finns en avsaknad av butan (R600) i en av de möjliga slutgiltiga kompositionerna är för 

att butanet löser sig med oljan och därför inte bidrar till köldmediets huvudfunktion. Att köldmedium 

faktiskt har lösts upp i kompressoroljan syns i kompressorns synglas i form av skum. Beräkningar med 

köldmedium som stämmer överens med mättnadsdata utförts. Det underliga är att för alla olika möjliga 

lösningar som testats och som stämmer med mättnadsdata fortfarande ger en negativ överhettning för 

mätresultaten när kylmaskinen är i drift. För att kunna analysera köldmediet måste därför en kemisk analys 

utföras. 

Vid förbättringstester av värmeåtervinningen för VKA1 höjdes trycket inte mer än 1barg på grund av 

rekommendationer från kyltekniker. Anledningen är att styrventilen till kylmedelkylarna är långsam och att 

naturliga fluktuationer i kylsystemet skulle kunna utlösa säkerhetsventilerna som är inställda på 24barg. 

Anledningen till att inga försök med att sänka trycket när värmeåtervinningen använts är för att det skulle 

innebära en lägre temperatur på returen till värmesystemet, vilket inte var önskvärt på grund av att 

värmesystemet är ihopkopplat med tappvattensystemet. 

Under drifttestet när trycket ökats med 1bar ökade inte hetgastemperaturen som förväntat. En orsak till 

detta är att det inte är homogen R417A i kylmaskinen, vilket resulterar i att temperaturkurvorna inte följer 

trycklinjerna som de ska. En annan anledning kan vara att approachtemperaturen i hetgasvärmeväxlaren är 

hög.  

Från resultaten kan det ses att mängden återvunnen värme har ett förhållande till ökad kompressoreffekt 

med relationen 2:1. Detta är bra att veta från ett värmeåtervinningsperspektiv utifall att värmeväxlaren 

som förser D-huset med värme inte har tillräcklig kapacitet. Nackdelen med ökad värmeåtervinning 

orsakad av tryckökning är att den totala effektiviteten på maskinen sjunker och därför får maskinen arbeta 

på högre belastning. På grund av detta har det jämförts hur mycket som går att spara via sänkning av 

kondensortrycket samt den minskade andelen återvunnen värme, diskussionen kring detta finns att läsa i 

Kapitel 7.3.  
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Approachtemperaturen för VKA1s värmeåtervinning är hög och varierar kraftigt. Vid vanliga beräkningar 

och dimensioneringar brukar en approachtemperatur på 5  användas. En hög approachtemperatur beror 

på att värmeövergångstalet mellan gas och vätska är lågt jämfört med vätska till vätska. En annan orsak 

kan vara att det är smuts eller luft i värmeväxlaren. Detta antas vara troligt med tanke på att värmeväxlarna 

aldrig rengjorts. Det är även troligt att kapaciteten för värmeåtervinningsvärmeväxlaren inte är tillräcklig 

för högre tryckökning. Detta ses i Figur 26 av att maxtemperaturen returen av värmeåtervinningsvattnet 

inte stiger nämnvärt men däremot håller konsekvent högre medeltemperatur. En annan indikator är att 

approachtemperaturen ökar kraftigt vid en tryckökning av 1bar. 

7.2.2 Diskussion angående kylmaskin VKA2 

Inga större mätningar har genomförts på VKA2 eftersom maskinen har agerat som reservmaskin på grund 

av kraftiga vibrationer vid drift. Att köldmediekompositionen för VKA2:A är ren R417A tyder på att 

endast små läckage av köldmedium skett, vilket bekräftas av påfyllnadsmängderna.  

Kompositionen för VKA2:B är en blandning av R22, R125 och R134a. Detta indikerar på att R417A fyllts 

på när det finns R22 i maskinen samt att stora läckage har skett vid ett eller flera tillfällen efter att R417A 

har fyllts på. Kompositionen innehåller lägre halter av R125 än R134a och då R125 har lägre 

förångningstemperatur än R134a innebär det att läckaget enligt teori har skett i form av gas. 

7.2.3 Diskussion angående kylmaskin VKA3 

Kylmaskin VKA1 är maskinen som står först i värmeåtervinningsserien. Vid mätningar visade den högt 

beräknade kompressorverkningsgrader vilket kan förklaras med att det är stora mängder R417A i 

systemet.  

Att VKA3 producerar mer kyla än VKA1 beror på att VKA3 huvudsakligen använder sig av R22 och inte 

R417A som VKA1. R22 har bättre kylkapacitet än R417A beroende av zeotropiska och andra 

termodynamiska aspekter. Därför kan mer kyla produceras för samma fyllnadsmängd på maskinerna. 

Anledningen till att kondenseringstrycket inte sänkts lägre än till 15barg på VKA3 är på grund av 

fluktuationerna som kan uppstå och för att ”normala” arbetstryck ligger mellan 12-18barg. Vid lägre tryck 

än referenstrycket uppmättes större fluktuationer av kondenseringstrycket. När maskinen är inställd på 

15barg kan det minsta trycket bli ca 13barg vilket ligger nära gränsen på 12barg. Därför ställdes börvärdet 

på kondenseringstrycket aldrig lägre än 15barg. De största tryckvariationerna uppstod när kompressorn 

gick ner till 50 % last vilket tyder på att maskinen är mer stabil för högre kompressorbelastning. 

Tryckvariationerna kan misstänkas ha berott på fenomenet som kallas för ”hunting” som finns beskrivet i 

Kapitel 3.3. Emellertid så visar mätdata att det inte finns några större oscillationer på vare sig massflöde 

eller överhettning. 

Fluktuationerna på trycken som uppstår vid ändring av kompressorns effektsteg beror troligtvis av 

styrningen som sker med hjälp av en magnetventil. Vid effektstegsändringar självreglerar systemet sig själv 

efter ett par minuter till en normal nivå. Om fenomenet inte hade uppstått skulle det kunna gå att spara 

mer energi genom att sänka trycket till en lägre nivå. Ett högt tryck på 15barg eller mer försäkrar att 

kompositionen av köldmediet inte sjunker lägre än det lägsta rekommenderade normala arbetstrycket.  

Prestandamässigt visar resultaten på att det är gynnsamt att sänka trycket till 15barg oavsett driftfall. Detta 

för att under perioder då värmeåtervinning behövs presterar kompressorn vid 75 % av full kapacitet ca 10 

% bättre och värmeåtervinningen ca 4 % sämre än referensfallet 19barg. När ingen värmeåtervinning 

behövs kommer ca 12,8kW i form av minskad kompressoreffekt att sparas, värdet är ett snittvärde och 

inte endast för 75 % belastning av kompressorn. En annan fördel med ett kondenseringstryck på 15barg är 

att köldmediemängden är mer optimal än vid referenstrycket eftersom inga bubblor fanns att se i synglaset 

och det leder till högre kyleffekter för samma effektsteg på kompressorerna. 
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7.3 Generell diskussion angående kylmaskinernas prestanda 

Att båda de primära kylmaskinerna arbetade med ett högt referenstryck kan tyda på två olika saker. 

Antingen har driften ställts in för maximal värmeåtervinning eller så är det fabriksinställningar. Båda 

alternativen är dock inte särskilt bra, vilket har påvisats i detta examensarbete. För bättre energieffektivitet 

på värmeåtervinningen ska den första maskinen i seriekopplingen ställas in på så lågt kondenseringstryck 

som möjligt medan den sista maskinen ska ha ett högt kondenseringstryck. Att driftteknikerna inte heller 

har kunskapen om när och hur maskinerna bör vara inställda leder till ett energislöseri. Att låta 

kylmaskinerna operera med samma kondenseringstryck året om leder till sämre COP värden än vid 

varierande kondenseringstryck. Därför är det bra om kylmaskinerna går med ovan beskrivet 

driftförhållande under kallare årstider medan de bör ha så låga kondenseringstryck som möjligt under 

varmare perioder. Detta är smart eftersom att ett minskat kondenseringstryck inte ska ge förändrad 

kyleffekt men ger mindre behövd kompressoreffekt. Att kylkapaciteten ändå ökar för mindre 

kondenseringstryck är en positiv effekt som beror av att köldmediekompositionen är mer optimal samt att 

den latenta värmen för ångbildning blir större. Detta leder till bättre utnyttjande av värmeväxlare, att 

expansionsventilen inte behöver arbeta lika hårt samt att underkylningen blir större. Innebörden av att 

kylkapaciteten blir högre för lägre kondenseringstryck är att kylmaskinerna kan arbeta på lägre effektsteg 

för att tillgodose samma kylbehov.  

Ifall kondenseringstrycket på båda maskiner sänks till 15barg kommer 17 % i elektricitetseffekt att sparas 

och detta motsvarar 17MWh per månad, vilket tyder på att stora kostnadsbesparingar kan göras jämfört 

med referenstrycken på 19barg respektive 20barg. Sänkningarna av kondenseringstrycket följer tumregeln 

att en sänkning av 1bar ger en besparing på 2-3% ganska bra. Det positiva är att det på detta sätt går att 

uppskatta energibesparingen vid en tryckförändring.  

Att prestandan av kylmaskinerna ökar vid mindre tryckdifferens mellan låg- och högtryck är förväntat, 

eftersom att kompressorn då inte behöver höja trycket lika mycket samtidigt som kylkapaciteten hålls 

konstant. Däremot så påverkas bland annat den isentropiska kompressorverkningsgraden negativt av 

minskad tryckdifferens vilket tyder på att större motorförluster fås. 

Att kylmaskinerna prestanda minskar med minskad kompressorbelastning tyder på att kylmaskinerna är 

dimensionerade för att operera under 100 % kompressorbelastning. Att de under de flesta drift fall 

(vintertid) opererar med 75 % kompressorbelastning är inte särskilt negativt eftersom endast en marginellt 

försämrad prestanda uppnås, men den positiva faktorn är att mindre elektricitet används. Dock sker en 

märkbar försämring på överhettning, underkylning och isentropiska verkningsgrader vid 50 % 

kompressorbelastning vilket resulterar i en del negativa implikationer vid start av en extra kompressor, 

vilket nämns i nästa stycke.   

Om kylbehovet är strax över kapaciteten av en multipel av kapaciteten av en krets kommer systemet att 

aktivera en extra krets på minimal belastning för att försöka matcha behovet. Men då kylkapaciteten blir 

mycket högre än behovet kommer kompressorn att stängas av inom ett fåtal minuter (tidigast efter fem 

minuter), samtidigt som den första kompressorn minskar ett effektsteg. Men eftersom kylbehovet inte 

hinner ändra sig på ett fåtal minuter kommer kretsarna inte klara att matcha behovet. Detta leder till att 

kompressorerna ökar sina effektsteg och tillslut aktiveras en till krets. Systemet har då börjat 

överkontrollera, vilket leder till försämrad prestanda av kylsystemet eftersom en del kompressorer 

opererar vid 50 % belastning. Att en kretsar startas och stoppas leder till slitage och försämrad livslängd. 

Samma fenomen som beskrivits ovan upptäcktes även i Erik Malms examensarbete, men fenomenet kan 

tyvärr inte åtgärdas utan att utföra investeringar på exempel frekvensstyrning av kompressorerna.  

Att kylbehovet i byggnaden under mars månad inte skiljt sig nämnvärt mellan dag och natt tyder på att det 

nominella behovet är konstant. Behovet kommer att öka under varmare månader då extern värme från 

solen kommer att behövas kylas bort under dagtid. Att det nominella behovet är konstant tyder på att de 

interna värmekällorna i stort sett är på en konstant nivå. Behovet av kyla är ungefär 290kW för kallare 

årstider och med referensdriften var det totala COPtot värdet 1,93 vilket är lågt. Efter implementerade 
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förbättringsåtgärder har COPtot ökats till 1,96. Jämfört med beräkningsexemplet i Kapitel 5.3.12 och de 

beräknade värdena ifall att det säkert skulle kunna gå att sänka trycket till 12barg ger att det COPtot värdet 

fortfarande är lågt även fast förbättringsåtgärder införts. Orsaken till att prestanda av kylmaskinerna inte är 

särskilt bra är troligtvis på grund av bristande underhåll och förståelse för hur de presterar samt att 

maskinerna är 23 år gamla. 

En rekommendation är att de flesta av kylmaskinerna inte konverteras utan istället byts ut vid 

användningsstoppet av R22. En annan anledning till att inte konvertera maskinerna är att vid påfyllnad av 

zeotropiska köldmedium kommer kompositionen att förskjutas och detta kan skada komponenter och 

hämma prestanda. Ett förslag till framtida arbete är därför att dimensionera nya kylmaskiner för D-huset. 

Det bör tas i åtanke är antalet kylmaskiner/kretsar som behövs som redundans. Under vinterperiod kan 

det nuvarande behovet täckas av två kretsar och data från driftdator och tidigare studier visar på att det är 

sällan som fler än tre kretsar är igång samtidigt Detta innebär att mer än hälften av kretsarna är 

reservkretsar och inte bara två som det är dimensionerat för. Men med tanke på att VKA3 historiskt sett 

agerat som reservmaskin kan det vara fördelaktigt ur ett kostnadsperspektiv att konvertera denna maskin 

helt och låta den stå som reservmaskin medan VKA1 och VKA2 helt byts ut. 

Då kylmaskinerna närmar sig slutet på sin livscykel har ett TEWI värde som kan sägas vara representativt 

tas fram. Det är även särskilt intressant att se och jämföra den historiska användningen med andra 

kylmaskiner. Att läckage bidrar med ungefär lika mycket koldioxidutsläpp som att producera elektriciteten 

tyder på att det läckt ut en hel del köldmedia genom åren. Detta är en bra indikator på att det är bra att 

använda köldmedium med lågt GWP värde, särskilt med tanke på att historiskt sett ha köldmedium stått 

för 10 % av det totala bidragandet till växthuseffekten.  

7.4 Diskussion angående köldmediekomposition   

Att de flesta kylmaskiner inte använder köldmediet de borde använda sig av är inte bra. Att inte några 

försök att testa kompositionen på VKA1:B och VKA3:B utförts är för att de andra kretsarna på dessa 

kylmaskiner varit igång. Det gör att det i princip är omöjligt att bestämma köldmediekompositionen med 

hjälp av temperaturer och högtryck om det inte säkert går att konstatera att jämvikt med omgivningen 

uppnåtts. Detta på grund av att värmeåtervinningen och kondensorn kommer att tillföra extra energi till 

den stillastående kretsen och därmed överhetta köldmediet. Istället måste temperaturer och tryck tas från 

lågtryckssidan men då inga sådana tryck varit tillgängliga har detta inte kunnat utföras. 

Förutom testet för att ta reda på kompositionen för kylmaskinerna finns det två andra mer exakta 

tillvägagångssätt. Det första alternativet är att göra en kemisk analys av köldmediet, men det kräver att 

kylmaskinerna töms vilket inte är att rekommendera eftersom det finns ett kylbehov. Alternativ två 

fungerar om ursprungskompositionen är känd samt hur förhållandena mellan komponenterna ändras vid 

läckage samt att koncentrationen av en komponent är känd. Testet skulle då jämföra temperaturer och 

tryck direkt före och efter expansionsventilen. Ett nödvändigt antagande är att expansionen är helt 

isentropisk och ekvationen som beskriver förhållandet mellan komponenterna är känd. Ekvationssystemet 

kan sedan lösas med hjälp av termofysisk data och ekvationslösning. Detta har dock inte varit möjligt 

eftersom originalkompositionen inte är känd, att det saknas tryckuttag vid expansionsventilen och att 

andelen av någon komponent i köldmediet inte är känt. 

Att köldmediehanteringen i kylmaskinerna i D-huset har varit bristfällig leder till ett flertal viktiga punkter 

som måste tas i beaktande. Det är inte praxis att blanda köldmedier och i fall där detta av misstag skett så 

måste köldmediet destrueras efter användning. Risken för att lokala zeotropiska blandningar uppstår när 

köldmediekompositionen inte har rätt sammanställning kan leda till problem i kylsystemen. Dessa lokala 

blandningar hämmar expansionsventilen och gör att den får arbeta under andra förutsättningar än under 

normala arbetsförhållanden. Det finns även en större risk för att kylsystemen löser ut på hög- eller 

lågtryck. En tredje faktor som påverkar systemen är att den lokala blandningen har andra termofysiska 

data vilket ger andra kyleffekter än vad som är tänkt.  
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Det stora problemet ur en säkerhetssynpunkt är att R417A innehåller butan. Butan är brandfarligt och har 

en högre förångningstemperatur än de resterande två komponenterna i R417A. På grund av detta kommer 

butanets andel i kompositionen att öka om läckage sker. Det är oroande att gå från ett icke brandfarligt 

ämne till ett potentiellt brandfarligt ämne. Men då butanets funktion är att lösa sig i kompressoroljan är 

troligtvis inte köldmediet brandfarligt. 

Ett annat problem är att den nya köldmediekompositionen efter ett läckage (och eventuell efterföljande 

påfyllning) är att kylkapaciteten inte längre är densamma utan oftast lägre. Detta kommer att leda till sämre 

COP2 värden och längre drifttider på högre kompressorlast för att kunna tillgodose samma mängd kyla 

som innan. På grund av alla ovanstående nämnda problem är det därför rekommenderat att för större 

ackumulerade påfyllnadsmängder helt byta ut köldmediet med nytt rent köldmedium. Detta gäller endast 

om köldmediet från början redan är en mix, det vill säga ifall de tillhör familjen köldmedium som beskrivs 

i Kapitel 3.4.4. 

7.5 Diskussion angående kylmedelkylarna 

Att kylmedelkylarnas fläktar styrs i sekvens om fyra med en återstartskonstant som är mindre än en minut 

leder till oscillering mellan lägena från och på för kylmedelkylarna. Olika sätt att komma runt detta 

problem är styra fläktarna i mindre grupper så att systemet inte över- och underkontrolleras. Ett annat 

alternativ är att installera frekvensstyrning så att fläktarna bättre kan matcha behovet. Ett tredje alternativ 

är att ha effektsteg på fläktarna. Att dessa lösningar sparar energi jämfört med dagens lösning kan förstås 

utav att analysera affinitetslagarna som är beskrivna i Tabell 3 då effekten är kubiskt beroende av varvtalet. 

Börvärdet på framledningstemperaturen av kylmedlet är inställt till 25 . Värdet är lågt satt, detta är inställt 

för att kunna få en så stor kylande effekt som möjligt på kylmaskinernas kondensorer. Att värdet är lågt 

innebär att kylmedelkylarnas fläktar kommer att få arbeta onödigt mycket, speciellt under varmare årstider. 

Men den låga temperaturen möjliggör även för låga kondenseringstryck vilket leder till möjlig 

energibesparing. Emellertid var kondenseringstryckena onödigt högt inställda varför denna möjlighet inte 

har utnyttjats vid referensdrift.  

Gränsen för att kunna hålla nere kondenseringstrycket till 15barg är strax under 27 . För varmare 

perioder när kylmediekylarna inte kan hålla nere kondenseringstrycket kommer ett flytande 

kondenseringstryck att fås. Ett flytande kondenseringstryck är att föredra gentemot ett högt satt 

kondenseringstryck. Som tidigare nämnts beror detta på att en så liten tryckdifferens som möjligt ger en 

liten kompressoreffekt för samma kyleffekt. 

Ett sätt att sänka temperaturen på kylmedelkylarna är att spreja vatten över dem för att kunna uppnå en 

kylande effekt på grund av kondensering av vattenånga. Men när vatten förångas kommer mineraler som 

kalcium och magnesium i vattnet att skapa en beläggning på kylmedelkylarna. Beläggningen kommer att 

agera som isolator och därmed hämma den positiva effekten av vattensprejning. Detta har inte skett på D-

husets kylmedelkylare och det är rekommenderat att inte börja med vattensprejning. Anledningen till att 

ovanstående kommentarer nämns är för att det är praxis att ha vattensprejning på kylmedelkylarna för 

kylcentralerna i A- och B-husen. 

Utifrån de få analyser som kunnat utföras med avseende på förändring i temperatur för ingående kylmedel 

till kylmaskinerna har det kunnat fastställas att det finns energi att spara genom att tillåta högre 

framledningstemperatur till kylmaskinerna. Tyvärr har fler tester har inte kunnat utföras på 

kylmedelkylarna då dataöverföringen från mätinstrument till dator gav korrupta datafiler. Problemet 

inträffade strax efter att data tagits fram för beräkningar för ett inställt börvärde av 

framledningenstemperaturen av kylmedlet på 27 . Det var planerat att successivt höja börvärdet med 2  

tills det att differensen mellan kylmaskinernas kondenseringstemperatur och ingående kylmedel var 15 , 

eller när kondenseringstrycket inte kunde hållas nere till börvärdet. Med dessa data skulle sedan ett 

diagram liknande Figur 36 att framställas. Utifrån resultaten som tagits fram och som diskuterades i 

föregående stycke kan det resoneras fram till att en framledningstemperatur på kylmedlet på 26  är det 
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mest gynnsamma, därför har börvärdet ställts in till detta värde fastän inga mätvärden har kunnat 

registreras.  

7.6 Diskussion angående värmesystemet och kylmaskinerna 

Som tidigare nämnts är har fokus i detta examensarbete inte varit värmesystemet utan kylsystemet. Men 

om det varit fallet har en del upptäckter gällande värmesystemet när kylsystemet undersökts. 

Ingen kondensorvärme från någon av kylmaskinerna på Saab används. Istället överförs värmen till 

utomhusluften via kylmedelskylare. Denna värme skulle kunna tas till vara på genom att koppla ihop 

kylmaskinernas kondensorer till värmesystemet. Om detta skulle införas skulle värmetillförseln från 

fjärvärmesystemet kunna minimeras till att vara nästintill obefintligt. 

Beräkningarna visar på att det skulle finns stor potential att bygga om värmesystemet så att kylmaskinerna 

integreras på ett bättre sätt än dagens lösning med värmeåtervinningen. Resultaten visar på att nästan hela 

värmebehovet kan täckas av kylmaskinerna om det finns ett kylbehov. COPtot värdet kommer att variera 

med värmebehovet men resultatet kommer alltid att vara högre eller lika med COP2. De beräknade COP2 

värdena för de potentiella framtida kylmaskinerna är mycket högre än de COP2 värdena för de nuvarande 

kylmaskinerna vilket tyder på att de nuvarande maskinerna inte presterar bra. 

Värmebehovet kommer att vara mindre på nätterna om exempelvis ventilation, tappvarmvatten med mera 

inte är på, varför hela den lasten kommer att vara högre under dagtid. Användandet av ackumulatortankar 

kan utjämna behovet till viss del men topplasterna kan behöva täckas av fjärrvärmenätet. Kylmedelkylarna 

på taket kommer att behöva användas när värmebehovet i byggnaden inte är tillräckligt stort, men de kan 

vara avstängda under kallare årstider, vilket kommer att resultera i en ytterligare besparing.  

Om kondensorvärmen ska kunna användas måste systemet byggas om för att tappvarmvattnets 

temperatur troligtvis kommer att understiga 60  beroende av att kondenseringstemperaturen inte 

kommer att vara tillräckligt hög. Att tappvarmvattnen-systemet är integrerat med övriga värmesystemet är 

inte bra på grund av att returen på från tappvarmvattnet kommer vara mycket högre än returen på övriga 

värmesystemet. Innebörden blir att returen på värmesystemet blir onödigt högt vilket försämrar 

energieffektiviteten när värmesystemets vatten värmeväxlas med fjärvärme. 

7.6.1 Övrig diskussion gällande värmesystemet 

Värmeväxlaren som förser D-huset med värme är liten, ifall en större värmeväxlare installeras kan 

troligtvis beroendet av värmeåtervinningen från kylmaskinerna minskas. Men värmeåtervinningen är 

fortfarande en bra funktion eftersom det sparar energi och fastän inte så mycket värme som möjligt 

återvinns är det bättre att återvinna lite värme än ingen alls. En annan fördel är att värmeåtervinningen 

också hjälper till att minska kondensoreffekten som kylmediekylarna behöver kyla bort. Att stänga av 

värmeåtervinningen för att sänka kondenseringstrycket är därför inte att föredra under kalla årstider, 

särskilt med tanke på att kondenseringstrycket inte går att sänka ner till de önskade trycken runt 12barg. 

En mindre viktig upptäckt gällande värmesystemet är att mellan fram- och returledningen för värmen 

sitter det en pump VS01 som kortsluter flödet. Den enda funktionen hos pumpen är att den höjer 

returtemperaturen på vattnet i värmesystemet. En av de få möjliga förklaringarna till att VS01 har 

installerats är utifall händelsen att en oljepanna som kräver hög inloppstemperatur installeras istället för 

fjärvärme.  

7.7 Diskussion angående möjliga felkällor 

Den absolut största osäkerhetsfaktorn i mätningarna på kylmaskinerna i D-huset är att köldmedierna inte 

är har rätt sammansättning av köldmedierna. Tyvärr är det som tidigare nämnts inte praktiskt möjligt att 

exakt bestämma kompositionen utan att tömma maskinerna. Men eftersom entalpilinjerna ligger nära 

varandra för samma temperaturer och tryck för R22 och R417A kan ändå en god uppskattning av trender 

och värmeåtervinningseffekter fås.  
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Vid beräkningar med den framtagna sannolika kompositionen på VKA3:A ger det sig att prestandan 

skiljer sig avsevärt. Den minsta skillnaden mellan beräkningarna är att ungefär samma 

värmeåtervinningseffekter uppnås. De andra omräknade effekterna leder till ett mindre COP2 värde. Om 

det säkert hade gått att fastställa kompositionen för VKA1:A hade det kunnat tas fram ett noggrannare 

värde för COP än med det uppskattade med hjälp av köldbärarflöden. Det säkraste alternativet för att ta 

reda på kyleffekterna är att mäta flödet på köldbärarsidan samt temperaturdifferenserna över förångarna. 

Detta utfördes inte i detta examensarbete på grund av tidsbrist och tillgänglighet till utrustning. 

När värdena för test av köldmediekompositionerna utförts på VKA1:A har VKA1:B varit igång, detta 

medför att värmeåtervinningen, kondensorn och förångaren är på. Innebörden av detta är att det kan 

förekomma viss överhettning eller underkylning av köldmediet vilket påverkar analysen negativt.  

Tryckmätningarna för kontroll av köldmediekompositionen anses vara tillförlitliga, även fast de är tagna 

med från de digitala mätningarna från driftdatorn. Tillförlitligheten anses vara tillräcklig på grund av att de 

digitala tryckgivare som sitter på de kretsar som mätts med ClimaCheck utrustning stämt väl överens med 

de egna mätvärdena. De stämmer också väl överens med de analoga tryckgivarna som sitter på 

kylmaskinernas instrumentpanel.  

En mindre felkälla än osäkerheten i köldmediekomposition är att det med all sannolikhet förekommer 

felkällor i placering, noggrannhet och yttre påverkan av mätinstrumenten. Dessa felkällor bedömds dock 

som mycket små jämfört med osäkerheten i köldmediekompositionen. Ett exempel på försumbart fel som 

kan uppstå vid placering av givare är tryckfall mellan tryckuttag och kompressor vilket kan influera den 

beräknade kompressorverkningsgraden.  

En lite större osäkerhetsfaktor är att då genomgående mätningar inte har kunnat göras på alla kylmaskiner 

samtidigt förekommer viss osäkerhet vid jämförelser av dessa. Men den totala analysen kommer inte 

påverkas mycket av detta då kylbehovet i byggnaden kan uppskattas att vara konstant. 

Osäkerhetsfaktorn nämnd i ovanstående stycke är en av anledningen till att uppmätta effekter för 

värmeåtervinningen på VKA1 och VKA3 inte stämmer överens till 100 % för liknande driftfall. En annan 

av anledningarna är att köldmediekompositionen inte är helt känd. Emellertid visade det de nya 

beräkningarna med det förväntade köldmediet för VKA1:A gav en skillnad i ett par kW. För övriga system 

är det förhållandena och trenderna av resultaten som får tolkas och dras slutsatser från, medan värdena i 

sig får tas som goda fingervisningar på vad värmeåtervinningseffekterna är.  
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8 Slutsatser 

Nedan följer en punktlista med slutsatser om systemen samt förbättringsförslag. Om inget annat nämns är 

de behandlade systemen lokaliserade i D-huset.  

 De flesta köldmediekompositionerna i maskinerna har inte rätt sammanställning. Det är i princip 

omöjligt att ta reda på exakt komposition utan kemiska tester. Men goda antaganden med hjälp av 

termofysiska data kan göras: 

o Köldmediet i VKA1:A är inte homogen R417A. En trolig mix är masskoncentrationerna 

70 % R134a och 30 % R125. 

o Köldmediet i VKA2:A är homogen R417A. 

o Köldmediet i VKA2:B är inte homogen R22. Troligaste mixen är masskoncentrationerna 

35 % R22, 45 % R134a och 20 % R125. 

o Köldmediet i VKA3:A är inte homogen R22. Beräkningar visar att mixen har 

masskoncentrationerna 52 % R22, 25 % R134a och 23 % R125. 

 Köldmediemängden i kylmaskinerna är inte optimal. 

 Att ingen på Saab, tidigare fastighetsskötare eller drifttekniker har koll på kylmaskinerna fungerar 

(teoretiskt och praktiskt) har lett till dåligt underhåll och prestanda. 

 Kylbehovet kan antas vara konstant till 290kW när ingen extern värme från omgivningen 

tillkommer.  

 För referensfallen är COP2 för kylmaskin VKA1 och VKA3 är 1,9 respektive 2,6.  

o Efter förbättringsåtgärder är COP2 2,3 (+21 %) och 3,2 (+25 %) för VKA1 respektive 

VKA3. 

 För referensfallen är COPtot värdet 1,93 när värmeåtervinningen kan användas, annars är COPtot 

1,59. 

o Efter förbättringsåtgärder är COPtot 1,96 (+1,6 %) när värmeåtervinningen kan användas, 

annars är COPtot 1,82 (+14,5 %). 

o Beräkningar visar på att COPtot skulle kunna vara 1,91 för drift utan värmeåtervinning 

ifall det varit säkert att sänka trycket till 12barg. Detta motsvarar en förbättring med 19 % 

på COPtot. 

 Olika driftlägen för sommar och vinter är att föredra för kylmaskinerna. 

o Drift för värmeåtervinning på vintertid är nödvändig på grund av att värmesystemet inte 

är dimensionerat för att klara maximal belastning. Driften för värmeåtervinning är inte 

optimal i dagsläget.  

o Drift med avstängd/minimal värmeåtervinning är att föredra när värmebehovet är litet. 

 Under varmare årstider är det att föredra att kylmaskinerna har så låga kondenseringstryck som 

möjligt. Sparad kompressoreffekt är 11,1kW (-17 %) och 12,8kW (-20 %) vid sänkning av trycket 

till 15barg på VKA1 respektive VKA3. Detta motsvarar 17,2MWh i månaden. 

 Möjlig besparing är 14,1kW och 11,6kW på VKA1 respektive VKA3 ifall trycket sänks till 12barg 

för en kompressorbelastning på 75 %. Risken med att sänka till 12barg är att maskinerna inte 

fungerar som de ska vid förekommande tryckfluktuationer.  
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 Ett beräkningsexempel visar på att de nuvarande kylmaskinerna presterar dåligt. COPtot kan höjas 

till 2,8 vilket nästan är 50 % bättre än nuvarande system, detta motsvarar en besparing på 33MWh 

per månad. Resultatet gäller för fall då ingen värme återvinns. 

 Mer optimal drift av värmeåtervinningen har implementerats. 

o Höjt kondenseringstryck med 1bar (till 21barg) på VKA1:A ökar värmeåtervinningen 

med ca 10 % men ökar kompressoreffekten med 3 % gentemot referensfallet 20barg. 

Relationen är ca 2:1 för värmeåtervinning:kompressoreffekt.  

o Höjt kondenseringstryck med 1bar (till 21barg) på VKA1:A och sänkt kondenseringstryck 

på VKA3:A till 15barg ger bäst uppmätt resultat för värmeåtervinningen. Den sparade 

kompressoreffekten är då i genomsnitt 6kW men värmeåtervinningseffekten är ca 2kW 

mindre för VKA3:A, vilket motsvarar en besparing på 1,4MWh i månaden. 

o För helt optimal drift med dagens systemlayout behöver värmebehovet vara känt. 

 En höjning från 20barg till 21barg ger sämre total prestanda för VKA1. COP2 sjunker men 

andelen återvunnen värme ökar.  

 Värmeåtervinningen för kylmaskinerna är seriekopplad med dåligt underbyggda grunder. Samma 

utgångstemperaturer kan nås med parallellkoppling samtidigt som mer värme återvinns. 

 Värmesystemet är onödigt komplicerat och kan förbättras avsevärt vid ombyggnation. Exempel 

på en kraftfull åtgärd är att koppla ihop värmesystemet med kylmaskinernas kondensorer. Hela 

värmebehovet kan då nästan täckas av kylmaskinerna. Beräkningsexempel ger att ett COPmax på 

6,8 kan uppnås. Jämfört med referensfallet motsvarar detta en maximal besparing på 251MWh 

(21MWhel och 230MWhvärme) i månaden. 

 De isentropiska kompressorverkningsgraderna försämras för lägre kondenseringstryck men 

prestandan på kylmaskinen ökar på grund av mindre tryckdifferens. 

 Kylmedelkylarna opererar med ett lågt börvärde på framledningstemperaturen av kylmedlet till 

kylmaskinerna. Börvärdet kan höjas för att få minskade elektricitetseffekter till kylmedelkylarna. 

Det mest gynnsamma börvärdet är troligtvis 26 . 

 Pump VS01 fyller ingen användbar funktion. Enda resultatet är försämrad värmeväxling. 

 Intergreringsverken för värmeåtervinning och för kylsystemet visar för små värden. Därför 

kommer all uppskattning av energianvändning via dessa vara felaktigt. 

 Värmeväxlaren i abonnentcentralen som förser D-huset med värme är underdimensionerad, men 

kan klara behovet till kostnad av sämre värmeväxlareffektivitet. 
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9 Framtida studier 

Detta examensarbete har inte hunnit utvärdera hur kylcentralerna i A- och B-husen presterar. Ett förslag 

till framtida arbete är därför utvärdering och analys av dessa kylcentraler. Ett annat förslag på 

examensarbete är att fokusera på de mindre kylmaskinerna. Arbetet skulle då innefatta att utvärdera 

prestanda och kartlägga om det verkligen finns ett behov av dessa eller om kylan kan förses från 

kylcentralerna.  

Vid undersökningar av kylsystemet i D-huset upptäcktes en hel del konstigheter i hur värmesystemet är 

utformat. Värmesystemet kan troligtvis förbättras avsevärt och ett projekt där detta undersöks är att 

rekommendera. Ombyggnation av värmesystemet kan med fördel utföras i samband med eventuellt byte 

av kylmaskinerna. Beräkningsexemplet som presenteras i Kapitel 5.3.12 indikerar på att det finns stora 

möjligheter till enorma energibesparingsmöjligheter vid en eventuell ombyggnation av energicentralen 

(som innefattar värme- och kylsystemen) i D-huset. Därför är det viktigt att dimensioneringar och 

utförande av nyinstallationer går rätt till. 
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Bilaga A 

Standardutrustning för ClimaCheck PA Pro innehåller: 

 1 st Tryckgivare 35 Bar(g) (200 100) 

 1 st Tryckgivare 10 Bar(g) (200 200) 

 2 st Tryckgivarkablar 2 m (200 101) 

 8 st Temperaturgivare (300 100) 

 1 st Effekt-/Energimätare EP Pro (100 417) 

 3 st Strömtänger 100:1A (upp till ca 60kW elektricitetseffekt) (400 100) 

 1 st Set spänningskablar (400 250) 

 3 st Spänningsprob röd (400 200) 

 1 st Spänningsprob svart (400 210) 

 1 st Set parkablar för strömmätning (400 240) 

 1 st Nätaggregat (900 117) 

 1 st Nätverkskabel korsad 3 m (600 120) 

 1 st Mjukvara ClimaCheck (800 100) 

 

Figur 38 visar standardutrusning för ClimaCheck PA Pro.   

 

Figur 38 Standardutrustning ClimaCheck PA Pro (Berglöf, 2013) 
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Bilaga B 

Tidsplan i form av ett Gant schema. 

Gant Schema 

        Delrapport1 22 feb           Delrapport2 12apr           Slutrapport 5jun Slutpresentation 14jun     

           29mar - 1aprl påsk     1:a maj 9maj Kristi himmelfärd   
6jun 
nationaldag      

14/1-
18/1 

21/1-
25/1 

28/1-
01/2 

04/2-
08/2 

11/2-
15/2 

18/2-
22/2 

25/2-
01/3 

04/3-
08/3 

11/3-
15/3 

18/3-
22/3 

25/3-
29/3 

01/4-
05/4 

08/4-
12/4 

15/4-
19/4 

22/4-
26/4 

29/4-
03/5 

6/5-
10/5 

13/5-
17/5 

20/4-
24/5 

27/5-
31/5 

03/6 
-07/6 

10/6 
-14/6 

17/6-
21/6 

24/6-
28/6 

  
Vecka 
3 

Vecka 
4 

Vecka 
5 

Vecka 
6 

Vecka 
7 

Vecka 
8 

Vecka 
9 

Vecka 
10 

Vecka 
11 

Vecka 
12 

Vecka 
13 

Vecka 
14 

Vecka 
15 

Vecka 
16 

Vecka 
17 

Vecka 
18 

Vecka 
19 

Vecka 
20 

Vecka 
21 

Vecka 
22 

Vecka  
23 

Vecka  
24 

Vecka 
25 

Vecka 
26 

Litteraturstudie                                                 

Litteratursökning                                                 

Skriva Litteraturstudie                                                 

Formatera litteraturstudien                                                 

                                                  

Identifikation och mätningar                                                 

Översiktlig identifikation av kylcentraler                                                 

Genomgående identifikation av kylcentral                                                 

Översiktliga mätningar                                                 

Lära sig hantera utrustning                                                 

Genomgående mätningar                                                 

                                                  

Behandling av mätdata                                                 

Behandling av mätdata                                                 

Skapa resultat                                                 

Rapportskrivning till delrapport 2                                                 

                                                  

Analys och utvärdering av mätdata                                                 

Analys och diskussion av mätdata                                                 

Utvärdera prestanda och förbättringsförslag                                                 

Rapportskrivning till slutrapporten                                                 

Redigering av slutrapport                                                 

                                                  

Övrigt                                                 

Kompletteringstid/undersöka fler centraler                                                 

Gå på minst 2 exjobbspresentationer                                                 

Skriva opponeringsrapport                                                 

Opponering av andras exjobb                                                 

Skapa och öva på egen slutpresentation                                                 

Extra tid                                                  
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Bilaga C 

Resultat av mätningar på VKA2:A försedd av kylgruppen (Kylgruppen, 2012). 

 



-69- 
 

Bilaga D  

Kylmaskinerna lokaliserade i kylcentralen i A-huset är två stycken kylmaskiner som arbetar med ammoniak 

som köldmedium. Kylan används mestadels till klimatkyla i A- och C-husen. En övergripande beskrivning 

av ingående komponenter finns att se i Tabell 12. 

Tabell 12 Komponenter för kylmaskiner i A-husets kylcentral 

Kylcentral i A-huset Kylmaskin VKA1 Kylmaskin VKA2 

Kompressor Skruvkompressor  Skruvkompressor 2st 

Förångare Plattvärmeväxlare  Plattvärmeväxlare 

Kondensor Plattvärmeväxlare  Plattvärmeväxlare 

Expansionsventil  Elektronisk  Flottörventil 

Köldmedium Ammoniak (R717) 35kg Ammoniak (R717) 30kg 

Frekvensstyrd Kompressor Ja 25-100 %                         Ja 10-100 % 

Kylmedel  30 % propylen glykol/vatten 

Kylmedelkylare 3st på taket och 3st på marknivå 

Frekvensstyrd kylmediekylare Ja 

 

Kylcentral B-hus Kylmaskinerna i kylcentralen i B-huset är tre kylmaskiner som arbetar med R22, R407C 

och R134a som köldmedium. Kylan används till klimatkyla och för datahallar. En övergripande 

beskrivning av ingående komponenter finns att se i Tabell 13. 

Tabell 13 Komponenter för kylmaskiner i B-husets kylcentral 

Kylcentral i B-huset Kylmaskin VKA1 Kylmaskin VKA2 Kylmaskin VKA3 

Kompressor Kolvkompressor 4st Kolvkompressor 6st Skruvkompressor 

Förångare Tubpannevärmeväxlare  Tubpannevärmeväxlare Tubpannevärmeväxlare 

Kondensor Tubpannevärmeväxlare Tubpannevärmeväxlare Tubpannevärmeväxlare 

Expansionsventil  Termostatisk Termostatisk Elektronisk 

Köldmedium 2xR407C 2x50kg R22 60kg, R407C 60kg, 

R417A 60kg 

R134a 200kg 

Frekvensstyrd 

Kompressor 

Ja Nej Ja 

Kylmedel   Glykol/Vatten 

Köldbärare Vatten 

Kylmedelkylare 5st 

Frekvensstyrd 

kylmedelkylare 

Ja 
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Bilaga E 

Tabell 14, Tabell 15 och Tabell 16 visar på påfyllnadsmängder av köldmedium för VKA1, VKA2 och 

VKA3. 

 

Tabell 14 Påfyllandsmängder av köldmedium VKA1 

VKA1 A [kg] B [kg] 

R417a 2 6 

R417a 5 6 

Konverterad 2009.10.19 

R417a 5 0 

R417a 3 18 

R417a 5 10 

Konverterad 2003.10.30 

R22 37 0 

R22 12 0 

 

Tabell 15 Påfyllandsmängder av köldmedium VKA2 

VKA2 A [kg] B [kg] 

R417a 0 2 

R417a 31 0 

Konverterad 2007.04.19 Nej 

R417a 8 10 

R22 0 7 

R22 30 0 

R22 0 20 

R22 20 6 

R22 0 12 

R22 20 14 

 

Tabell 16 Påfyllandsmängder av köldmedium VKA3 

VKA3 A [kg] B [kg] 

R417a 0 7 

R417a 26 6 

R22 26 0 
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Bilaga F 

Alla resultat i Bilaga F är tagen från Erik Malms examensarbete då det är onödigt att utföra samma arbete 

två gånger (Malm, 2012). Rimlighetsbedömning har utförts och vissa av strömvärdena har kontrollerats 

över kortare tidsperioder.  

Använd ekvation: 

            Ekvation 7a 

                                               Ekvation 7b 

Tabell 17 visar tillförda elektricitetseffekter till pumpar som används i kylsystemet. 

Tabell 17 Tillförda elektricitetseffekter till pumpar 

Pump namn: 
 

Total ström 
i tre faser: 

Referens spänning 
och effektfaktor: 

Uträknad 
effekt: 

KB04-PK01 51,36 A 230 V      =0,8 9,6 kW 

KB03-PK01B 51,36 A 230 V      =0,8 9,6 kW 

KB02-PK01B 21 A 230 V      =0,8 3,86 kW 

KB01-PK01B 51,36 A 230 V      =0,8 9,6 kW 

KM01-PK01B 51,36 A 230 V      =0,8 9,6 kW 

VS02-PV01B 12,6 A 230 V      =0,8 2,32 kW 

 

 

 


