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Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att undersöka möjligheterna till att utveckla ett mobilt kylsystem för 
dryck utan att använda elektricitet eller förkylda medium. Målet var att göra det ekonomiskt, 
säkert och snabbt på ett användarvänligt sätt. 
 
För att sänka temperaturen hos en dryck utan att förorena den, måste värme föras bort från 
vätskan. Enligt termodynamikens andra huvudsats kan detta endast ske spontant ifall 
omgivningen har en lägre temperatur. Detta kan skapas med hjälp av olika endoterma processer. 
Dessa metoder har studerats teoretiskt och utvärderats för att sedan undersökas praktiskt under 
fem olika laborationer.  
 
Den kylmetod som bedömdes ha störst potential går ut på att låta en dryckesburk omges av 
köldmediet R134a. Köldmediet har en kokpunkt på -26° C och kokar snabbt bort i 
rumstemperatur. Värmen överförs då snabbt från burken till köldmediet och dryckens temperatur 
sjunker från 23°C till 5°C på tre minuter. 
 
Det mobila kylsystem som utvecklats är snabbt och uppfyller målen för användarvänlighet, men 
inte för säkerhet och ekonomi. 
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Abstract 

The purpose of this report is to explore the possibilities for developing a mobile refrigeration 
system for beverages without using electricity or a precooled medium. The goal was to make it 
economical, safe and quick to use and in a user-friendly manner. 
 
To lower the temperature of a drink without contaminating it, the heat must be transferred from 
the liquid. According to the second law of thermodynamics, this can only occur spontaneously if 
the surrounding has a lower temperature. This can be achieved using different endothermic 
processes. These methods have been theoretically studied and evaluated and then analyzed in 
five different experiments. 
 
The cooling method that was considered to have most potential is based on surrounding a 
beverage can by the refrigerant R134a. The refrigerant has a boiling point of -26 ° C and 
evaporates rapidly at normal temperature. That transfers the heat quickly from the jar to the 
refrigerant and the temperature of the beverage decreases from 23 ° C to 5 C in three minutes. 
 
The mobile refrigeration system that was developed is fast and meets the requirements of ease of 
use, but not for the safety and economy. 
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1 Inledning 
Att kunna styra över temperaturen och anpassa den efter människans behov är ett gammalt 
välkänt problem. Konsten att höja temperaturen har människan länge hanterat. Men att sänka 
temperaturen utan tillgång på en kallare omgivning är svårare. För livsmedel är det viktigt, både 
för att förlänga dess hållbarhet och för att förhöja smakupplevelsen. Kylning av livsmedel kan 
enkelt göras med hjälp av ett kylskåp. Men hur görs detta mobilt, utan tillgång till elektricitet 
eller förkylda medium? Här har fokus legat på kylning av dryckesburkar och rapporten beskriver 
arbetet med att utforska metoder som är lämpliga för att sänka en burks temperatur och hur en 
produkt som bygger på dessa principer skulle kunna utformas. 

1.1 Frågeställning 
Hur sänker man temperaturen hos en dryckesburk utan tillgång till stationära kylapparater på ett 
försvarbart sätt med avseende på pris, miljö, säkerhet och tid? 

1.2 Avgränsning 
För att begränsa projektets omfattning har följande avgränsningar gjorts: 

● Tester kommer endast att genomföras på 33 cl dryckesburkar i aluminium. Glas- eller 
plastflaskor används inte eftersom dessa material skiljer sig mycket från aluminium i sina 
termodynamiska egenskaper. Aluminium har bra värmeledande egenskaper och är, till 
skillnad från glas, inte känsligt för kraftiga temperaturskillnader. 

● Elektriska metoder för att leda bort värme från dryckesburken kommer inte att utredas på 
grund av dess låga verkningsgrad (5-10%) [14]. 

● Metoderna som undersöks ska vara helt mobila och inte vara beroende av att isolera ett 
förkylt kylmedium, till exempel kommer is och kylväska eller en termos med flytande 
luft eller andra liknande metoder inte att undersökas.  

1.3 Mål 
Målet med detta projekt är att få övning i processen att ta fram en ny lösning på ett problem och 
därav skapa en produkt. 

1.4 Målgrupp 
Denna produkt riktar sig till människor som har ett behov av att kyla dryck utan tillgång till 
stationära kylanläggningar. Dessa kan vara festivalbesökare och människor på stranden. 
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1.5 Syfte 
Syftet med detta kandidatarbete är att utvärdera möjligheterna att ta fram en produkt för att kyla 
dryckesburkar på ett nytt sätt som är helt mobilt och fungerar utan tillgång till elektricitet eller ett 
förkylt medium.  
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2 Teoretisk bakgrund 
Detta avsnitt innehåller en sammanställning av befintlig litteratur och forskning om 
termodynamik, materiallära, ergonomi, och designprocessen som tillsammans utgör den 
teoretiska grunden för detta kandidatarbete. 

2.1 Allmänt om kylning 
För att sänka temperaturen hos en dryck utan att förorena den, måste värme föras bort från 
vätskan. Enligt termodynamikens andra huvudsats kan detta endast ske spontant ifall 
omgivningen har en lägre temperatur. Problemet här är att vätskan ofta befinner sig i 
termodynamisk jämvikt med omgivningen och ingen värmeöverföring kan ske 
(termodynamikens nollte huvudsats). En kall lokal omgivning måste upprättas [1]. 

2.2 Tre typer av värmeöverföring 
Värme är en form av energi som kan överföras på tre olika sätt. Dessa är konduktion (ledning), 
konvektion och strålning. Inom denna tillämpning uppskattas värmeöverföringen ske enbart 
genom konvektion (värmestrålningen försummas och konduktion inom vätskan studeras ej). 
Konvektion kan förenk s en kva  la ligt e tion :

         

Värmeflödet från fluiden till soliden är proportionell mot ytans storlek, , temperaturskillnaden 
mellan väggen och vätskan/gasen, ∆T samt värmeövergångskoefficienten, [2]. 

Värmeövergångskoefficient,  
(W/m2·K) 

Process 

Fri konvektion  

Gaser 2 - 25 

Vätskor 50 - 1000 

Konvektion med fasövergång  

Kokning eller kondensering 2500 - 100 000 

Tabell 1. Värmeövergångskoefficienter vid olika faser [2] 
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2.3 Endoterma processer 
En endoterm process innebär att värme tas upp från omgivningen under processens gång. Den 
värmeenergi som tas upp höjer ämnets entalpi och minskar den strukturella oordningen lokalt 
samtidigt som den globala entropin ökar. Motsatsen, exoterm process innebär att värme avges då 
processen sker. Nedan beskrivs några endoterma processer som är relevanta för att lösa 
problemet i detta kandidatarbete. 

2.3.1 Salt som löses i vatten 
Vissa salter som löses i vatten ger upphov till en endoterm reaktion. Mängden energi som 
absorberas för olika salter visas i tabellen nedan [3]. 

Ämne ∆H [kJ/mol]

Natriumklorid (Vanligt koksalt) + 3,88 

Ammoniumnitrat + 25,69 

Kaliumklorat + 41,38 

Tabell 2. Entalpiförändring, ∆H, för olika saltlösningar vid 25°C 

Värt att nämna är att kaliumklorat är hälsoskadligt och miljöfarligt [4]. 

2.3.2 Expansion av gaser 
En temperaturförändring kan uppnås genom att expandera en gas. Ekvation , allmänna 
gaslagen, beskriver sam n tryck, temperatur och volymitet: bandet mella

          

Om temperaturen ska minska, måste produkten av trycket och volymiteten minska. Detta kan ske 
genom att minska trycket [5]. 

2.3.3 Förångning av vätskor 
För att vätska ska byta aggregationsfas från flytande till gas krävs ett tillskott på energi, denna 
energi tas upp i form av värme från vätskans omgivning. Detta är en väldigt energikrävande 
process. Till exempel går det åt 418 kJ för att värma en liter vatten från 0°C till 100°C och hela 
2257 kJ för att sedan förånga vattnet [5]. Det motsvarar den energi som krävs för att lyfta upp 50 
fullvuxna afrikanska elefanter en meter från marken. 

Människokroppens kylning är ett exempel på en förångningsprocess. För att hålla 
kroppstemperaturen konstant måste den kylas eftersom de flesta kroppsfunktioner hela tiden 
alstrar värme. Denna kylning sker både genom värmestrålning och genom perspiration. Tack 
vare energiåtgången vid perspirationen kan kroppen avge värme till och med då 
omgivningstemperaturen är högre än kroppens temperatur.  
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Tekniken att förånga vätska för att kontrollera temperaturen används inom många områden. För 
att kyla oljeraffinaderier, kärnkraftverk och andra värmealstrande industrier används ofta 
kyltorn. Dessa kan fungera på flera sätt, en sort använder fläktar för att skapa ett stort luftflöde 
med torr luft som leds in genom en spray av vatten. Delar av vattnet förångas och följer med 
luften ut i atmosfären. Det vatten som är kvar har fått en sänkt temperatur till följd den 
endoterma processen. 

Ämne Energimängd [kJ/kg] Kokpunkt [°C]

Vatten 2257 100

Aceton 518 56

R134a 216 -26

Lustgas 376 -88

Etanol 846 78

Koldioxid 571 -79 (sublimerar)

Tabell 3. Ångbildningsvärme för olika ämnen [6] [7] 

Ett ämnes förångningshastighet beror av dess kokpunkt, temperatur och omgivningens förmåga 
att ta upp mer ånga. Högst kyleffekt fås ifall omgivningens temperatur överstiger ämnets 
kokpunkt. Detta kan uppnås genom att komprimera en gas under högt tryck till vätskeform och 
sedan frige den i atmosfärstryck. Övergången till gasform kan inte ske vid normal 
rumstemperatur, därför sjunker temperaturen först ner till kokpunkten och sedan kokar ämnet 
bort. Ett välkänt exempel på detta är att vatten inte kan befinna sig i vätskefas i temperaturer 
över 100°C vid vanligt atmosfärstryck.  

2.4 Energiåtgång för att kyla 330 ml dryck 
I detta avsnitt visas hur mycket energi som krävs för att kyla en burk med dryck i. Till detta görs 
några ingenjörsmässiga uppskattningar. Drycken förenklas här till att ha samma termodynamiska 
egenskaper som vatten. Detta för att kunna räkna med ett bra referensvärde för alla drycker 
eftersom de antas innehålla till största del vatten, men kan skilja sig i alkoholkoncentration och 
andra ingredienser. En tt kyla innehållet beräknas enligt ekvation  [5]: ergiåtgången för a  ���

   � � �� �  � � ��      ��� 

För en temperaturdifferens ∆T= 20° fås enligt ekvation ���: 

   � � �� � ���� � ���� � ���� � �� ���   ���  

Detta är den teoretiska och minsta energiåtgången som gäller för en oändligt bra isolering och en 
verkningsgrad � � �. 
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Ämne cp [kJ/(kg·K)]

Vatten 4,18 

Etanol 2,44 

Aluminium 0,90 

Tabell 4. Specifik värmekapacitet för olika ämnen [2] 

Aluminiumburkens upptagning av värme är försumbar eftersom produkten av massan och 
värmekapaciteten blir obetydlig i sammanhanget. En aluminiumburk väger 14g och har den 
specifika värmekapaciteten 0,9kJ/(kg·K). Detta skulle enligt ekvation ��� innebära en 
energiåtgång på 

   ��� � 20 · 0,014 · 0,� � 0,2� �.    ��� 

Även påverkan vid en eventuell etanolblandning försummas. Etanol har en densitet på 
0,789g/cm3. En 5 % -a holha i k giåtgång på: lko lt g dryc  innebär en ener

    ������� � 0,33 � 0,0� � 0,01�� �    ��� 
   ���� � 0 · 0,013 �� 
   � �  � 4 � 0,�4 � 

� �� � · ������� � ,01�� 0,��� � ��� 
�� ·  � · � 20 · 0,013 · 2,4 ��� ������ �

   ���� � 20 · 0,33 · 0,�� · 4,1� � 2�,21 �   ��� 
  �� � 0,�4 � 2�,24 � 2� ��     �10�  

 
Detta visar att vatten är bra approximation. Mängden energi som krävs för att kyla en burk 
motsvarar, teoretiskt, att förånga 74g flytande lustgas eller 54g aceton. Eller att lösa 90g 
ammoniumnitrat i vatten [6][7]. 

2.5 Energiåtgång jämfört med kylskåp 
De flesta drycker som är förpackade i burkar kräver inte att förvaras kallt, men de flesta kunder 
vill konsumera dem kalla. Ett kylskåp drar i genomsnitt mellan 0,5-1kWh per dygn, det 
motsvarar 1,8–3,6 MJ/dygn [8]. Om drycken istället skulle kylas precis innan den konsumeras 
skulle energiförbrukningen för just den burken kunna minska. 
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Figur 1. Energiåtgång för att kyla en burk jämfört med ett kylskåps dagliga förbrukning 

2.6 Potentiell marknad för produkten 
Det är svårt att i siffror uppskatta hur stor marknaden för produkter som kyler dryck är, men det 
finns indikationer på att den är enormt stor. Marknaden för öl och läsk är båda mycket stora. 
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Ämne cp [kJ/(kg·K)]

Vatten 4,18 

Etanol 2,44 

Aluminium 0,90 

Tabell 4. Specifik värmekapacitet för olika ämnen [2] 

Aluminiumburkens upptagning av värme är försumbar eftersom produkten av massan och 
värmekapaciteten blir obetydlig i sammanhanget. En aluminiumburk väger 14g och har den 
specifika värmekapaciteten 0,9kJ/(kg·K). Detta skulle enligt ekvation ��� innebära en 
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Detta visar att vatten är bra approximation. Mängden energi som krävs för att kyla en burk 
motsvarar, teoretiskt, att förånga 74g flytande lustgas eller 54g aceton. Eller att lösa 90g 
ammoniumnitrat i vatten [6][7]. 

2.5 Energiåtgång jämfört med kylskåp 
De flesta drycker som är förpackade i burkar kräver inte att förvaras kallt, men de flesta kunder 
vill konsumera dem kalla. Ett kylskåp drar i genomsnitt mellan 0,5-1kWh per dygn, det 
motsvarar 1,8–3,6 MJ/dygn [8]. Om drycken istället skulle kylas precis innan den konsumeras 
skulle energiförbrukningen för just den burken kunna minska. 



2.8 Ergonomi
En produkt som ska användas av människor bör utformas efter människors förutsättningar. Ett 
enkelt och intuitivt gränssnitt är viktigt för god användarvänlighet.  

Målet är att produkten ska vara enkel och säker att använda. Vissa köldmedium kan vara 
skadliga ifall det kommer i kontakt med hud eller ögon. För att förhindra personskador bör 
konstruktionen utformas så att köldmediet inte kan komma i kontakt med användaren, tydliga 
säkerhetsföreskrifter till produkten bör också tas fram. 

2.9 Design och tillverkningsteknik 
Det finns flera strategier för att anpassa en produkts utformning så att den bäst uppfyller de krav 
som ställts på den. Olika sorters produkter kräver olika strategier. Detta kan till exempel 
innebära att designen anpassas kraftigt efter att produkten skall vara lätt att tillverka (Design for 
manufacture), extremt billig (Design for cost), lätt att montera (Design for assembly) eller ha ett 
högt kundvärde (Design for Value). Design for value är en kundorienterad strategi för att designa 
en kommersiellt sett lyckad produ om: kt och själva kundvärdet definieras s

��������� �  
��� �������� ��������� ������� 

���������� ����   

Om produktens design i första hand anpassas efter att uppnå ett högt kundvärde så är priset 
viktigt, men det mervärde som produkten tillför är också väldigt viktigt. En exklusiv produkt kan 
ha ett högt pris men ändå vara konkurrenskraftig jämfört med en billig, mindre exklusiv produkt 
[13]. 

2.10 Befintliga produkter med liknande funktion 
Det finns produkter med liknande funktion. I Australien är det väldigt populärt med så kallade 
“stubby holders”. Det är ett slags isolerande kärl som träs utanpå burken för att hålla kylan 
bättre. Andra liknande produkter är kylväskor och kylklampar. 

 

Figur 2. "Stubby holder" 
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Det finns även termoelektriska lösningar för att kyla burkar, med så kallade Peltier-element, se 
figur nedan. Nackdelen med dessa är att de har väldigt låg verkningsgrad (5-10%) och drar 
därför väldigt mycket ström, se Figur 3 [14]. 

.  

Figur 3. USB-driven dryckeskyl 

2.11 Praktisk tillämpning av kylning med gaser 
Inom kryokirurgi används flytande lustgas (N2O) för att avlägsna olika hudåkommor som 
exempelvis vårtor. Gasen expanderas och når en temperatur på -89°C. Detta gör att den 
mänskliga vävnaden dör och stöts bort av kroppen. Detta görs med hjälp av instrument som 
påminner om gaspatroner för livsmedel, se figur 3. Priset är dock relativt högt; 440SEK/patron 
[15]. Kirurgisk precision är förmodligen inte nödvändig för detta projekt. 

 

Figur 4. Kirurgisk tillämpad gaskylning 
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3 Metod och resultat 
Detta avsnitt innehåller en beskrivning av tillvägagångssättet för att undersöka kylmetoder som 
beskrivs i avsnittet Teoretisk Bakgrund och hur de kan sänka temperaturen hos en dryckesburk. 
För att ta fram en produkt som kan göra detta utvecklades dessa kylmetoder till olika koncept i 
avsikt att möjliggöra tester på dryckesburken. De olika koncepten utformades för att svara på 
frågeställningen och uppfylla målet och syftet i detta kandidatarbete. 

3.1 Konceptgenerering 
Utifrån den teoretiska bakgrunden har tre olika koncept utformats baserade på olika kylmetoder. 
De förklaras i detta avsnitt. 

3.1.1 Koncept 1 - Kemisk Doppkylare  
Det finns flera endoterma reaktioner men vissa av de ämnen som ger upphov till dessa reaktioner 
är giftiga och olämpliga för livsmedel eller så är de inte tillräckligt kraftfulla för att passa denna 
tillämpning. En endoterm reaktion som kan ha potential att kunna kyla en dryckesburk på ett 
säkert sätt är reaktionen mellan ammoniumnitrat och vatten. Denna princip används i kylpåsar 
för att behandla akuta skador i samband med idrott.  

För att den endoterma reaktionen mellan ammoniumnitrat och vatten ska kunna ta upp värme 
från dryckesburken utan att drycken förorenas av saltet måste värmen ledas från drycken till 
saltlösningen. Enligt målsättningarna med produkten ska kylprocessen ske både snabbt och 
billigt, det är alltså viktigt att den värme som reaktionen tar upp kommer från drycken och inte 
från omgivningen. Det är därför konceptet bygger på en doppkylare istället för att omge burken 
med köldmedium. 

Reaktionen sker i ett tunnväggigt kärl som omges av drycken. All värme som överförs till 
saltlösningen kommer då ifrån drycken. Det tunnväggiga kärlet skulle kunna utformas som en 
slags drinkpinne som stoppas ner i en öppnad dryckesburk. På insidan av drinkpinnen är saltet 
och vattnet åtskilt fram tills den skall användas. Då drinkpinnens innehåll, vatten och 
ammoniumnitrat, blandas med varandra startar den endoterma reaktionen och värme tas upp från 
drycken så att dess temperatur sjunker. Drinkpinnen kan vara helt tät eftersom reaktionen mellan 
vatten och ammoniumnitrat inte avger någon gas och det förhindrar att lösningen förorenar 
drycken. 

  



3.1.2 Koncept 2 - Doppkylare med lustgas 
Detta koncept bygger också på en doppkylare som sänks ned i drycken. Istället för en kemisk 
reaktion så tas värmen från drycken upp genom expansion av lustgas. Lustgas används redan i 
livsmedelsindustrin och är ogiftig för människor. Dess låga kokpunkt gör att den har potential att 
kyla dryck. Enligt allmänna gaslagen sjunker temperaturen när trycket minskar och volymen 
ökar för en gas. 

 

Figur 5. Principskiss för doppkylare 

En gasbehållare sänks ner i vätskan och öppnas så att gasen kan expandera. Värmen absorberas 
då av gasen. 
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3.1.3 Koncept 3 - Konvektion med kondenserad gas 
Koncept 3 bygger på att använda kondenserad gas som köldmedium. En burk placeras i ett 
isolerat kärl och gasbehållaren öppnas så att dess innehåll fyller kärlet och omger burken. 
Värmen från burken absorberas sedan av köldmediet när det kokar bort. 

 

Figur 6. Principskiss för koncept 3 

Fördelarna med detta koncept är att köldmediet får en stor kontaktyta med burken, en stor 
temperaturskillnad och högt värmeövergångstal mellan dryck och köldmedium. Detta leder, 
teoretiskt sett, till en mycket snabb nedkylning av drycken. Två potentiella köldmedium är 
lustgas, se Figur 7, och R134a. Här skulle även en flyktig vätska kunna användas, exempelvis 
aceton. 

 

Figur 7. Renderad CAD-skiss för koncept 3. Lustgaspatroner som köldmedium 
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4 Empiriska studier 
De olika endoterma processer som koncepten bygger på har alla, teoretiskt sett, en potential att 
sänka temperaturen i dryckesburken. I detta avsnitt beskrivs de beräkningar och laborationer som 
utförts för att utvärdera hur väl de olika processerna passar för en produkt som uppfyller 
projektets mål. De endoterma processer som testats är: salt som löses i vatten, expansion av gaser 
och förångning av ämnen med låg kokpunkt. 

4.1 Laboration 1- Ammoniumnitrat och vatten 
Syftet med laboration 1 är att testa hur en endoterm kemisk reaktion skulle kunna kyla en 
dryckesburk enligt koncept 1. 

Ammoniumnitrat som löses i vatten ger upphov till en stark endoterm reaktion där temperaturen 
sänks hastigt. Mängden energi som absorberas är 26 kJ per mol (325kJ/kg) [3]. Den teoretiska 
mängden energi som krävs för att kyla en burk 20° är 28 kJ. 

Material Mängd 

Ammoniumnitrat, NH4NO3 540 g (315 ml) 

Vatten 530 ml (200 ml + 330 ml) 

Dryckesburk, 330 ml 1 st 

Termometer 1 st 

Keramisk behållare 1 st 

Tabell 5. Material för experiment. 

 

4.1.1 Förberedelser 
Ammoniumnitrat utvanns ur två stycken kylpåsar. Total mängd ammoniumnitrat var 540g 
(315ml). Mängden uppmätt vatten var 200 ml. 
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4.1.2 Genomförande 
I en keramisk behållare placerades en 330 ml burk innehållande vatten. Därefter fylldes det på 
med 200 ml vatten runtom burken. Sedan löstes ammoniumnitratet i det omslutande vattnet. 
Innan experimentet startade uppmättes temperaturen i burken till 21°C. Termometern flyttades 
mellan burken och det omgivande kärlet flera gånger för att registrera de olika temperaturerna. 

 

 

Figur 8. Burk omsluten av vatten i ett isolerat kärl 

 

 

Figur 9. Ammoniumnitrat som ska lösas i det omslutande vattnet 

 



15 

 

4.1.3 Resultat 
Temperaturen i burken sjönk från 21°C till 8°C på 8 minuter, se Figur 10. 
Ammoniumnitratlösningen nådde en minimumtemperatur på 5°C. 

 

Figur 10. Temperatur på vätskan som funktion av tiden 

4.1.4 Diskussion 
Ammoniumnitratet för laborationen köptes för 30 SEK och räckte till att kyla två 330 ml burkar. 
Detta är en kylmetod som på ett litet tidsintervall ger upphov till en stor temperaturskillnad. 
Dock bildar ämnet en svag syra vid hydrering vilket har en irriterande verkan vid kontakt med 
huden. Vid höga temperaturer bildas giftiga gaser (NOx och NH3) [16]. 

Värt att nämna är att ammoniumnitrat används som huvudingrediens i vissa civila sprängämnen. 
En blandning med dieselolja bildar sprängämnet ANFO (Ammonium Nitrate, Fuel Oil) som 
används inom gruvindustrin [17].  

Ifall denna metod ska användas för koncept 1, kommer kontaktytan mellan köldmediet och 
drycken att bli mindre och nedkylningen av drycken kommer ta längre tid. Om metoden ska 
användas på aluminiumburkar av standardtyp så begränsas kylarens storlek av öppningen i 
burken. För att kyla effektivt med denna metod måste dryckesburken sannolikt konstrueras om. 
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4.2 Laboration 2 - Värmeöverföring från vätska till gas 
Syftet med laboration 2 är att undersöka expanderande gasers möjligheter att ta upp värme från 
vätskor och hur väl det skulle fungera för att kyla en dryckesburk. Denna laboration utförs för att 
utvärdera koncept nummer 2 och 3. 

Laborationen gjordes i två delar; i det första försöket undersöktes temperaturskillnaden efter att 
ha låtit gas passera från botten till toppen av en 330 ml dryckesburk och i det andra försöket 
undersöktes temperaturen efter att ha låtit kondenserad gas flöda genom vätskan. Gasen som 
användes var lustgas (N2O). 

Material Mängd 

Dryckesburk, 330 ml 1 st 

Mekanism från gräddsifon 1 st 

Glas 1 st 

Vatten 175 ml 

Lustgaspatron 2 st 

Tejp Efter behov 

Termometer 1 st 

Tabell 6. Material för experimentet 
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4.2.1 Förberedelser 
Till detta experiment användes lustgaspatroner som används till att vispa grädde i gräddsifoner. 
En 33cl dryckesburk borrades upp i botten. Därefter tejpades mekanismen ifrån en gräddsifon 
fast, se Figur 11. I båda fallen uppmättes vattnets temperatur till 28°C innan försöket initierades. 

 

 

Figur 11. Förberedelser 

 

 

 
Figur 12. Förberedelser 
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4.2.2 Genomförande 
En patron med 8g lustgas (N2O) punkterades med sifonmekanismen. Lustgas flödade upp genom 
vattnet. I det andra försöket tömdes en patron där öppningen var placerad neråt, se Figur 12. Gas 
och vätska flödade ut i vattnet. 

4.2.3 Resultat 
I båda fallen sänktes temperaturen till 27°C. Det noterades att själva patronen blivit väldigt kall.  
Några vattendroppar frös fast på patronen. 

4.2.4 Diskussion 
Gasen verkar absorbera värmeenergin som finns lagrad i patronens metallhölje eftersom 
isbildning uppstått runt patronen medan temperaturskillnaden hos vätskan är obetydlig. Detta 
innebär att gasen expanderas redan inuti patronen.  Detta förklaras med att värmeövergångstalet 
mellan gas och vätska är väldigt litet. Verkningsgraden anses därför vara låg. 

Koncept 2 bygger på en teori om att gasens expansion sker helt inne i patronen då den öppnas 
och att all värme tas upp därifrån. Om då själva patronen omges av drycken då den expanderas 
så finns det möjlighet att värmen leds från drycken, genom patronen och till den expanderande 
gasen. Detta undersöks i kommande laboration. 
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4.3 Laboration 3 - Doppkylning 
Syftet med laboration 3 är att undersöka hur mycket värmeenergi som absorberas vid expansion 
av innehållet i en lustgaspatron, samt hur mycket det sänker temperaturen på dryckesburken.  

Denna laboration är en fortsättning på laboration 2 där det observerades att lustgaspatroner blir 
väldigt kalla när de punkteras. I detta experiment kommer patroner att omges av vätskan som 
skall kylas. Därefter expanderas gasen långsamt med hjälp av ventilen från en gräddsifon. 

Material Mängd 

Lustgaspatroner, 8 g (N2O) Efter behov 

Vatten 175 ml 

Glas 1 st 

Mekanism från gräddsifon 1st 

Termometer 1st 

Tabell 7. Material för experimentet 

4.3.1 Förberedelser 
En patronhållare till en gräddsifon perforerades med hjälp av en borrmaskin se Figur 13. Detta 
för att vätskan ska få direktkontakt med patronen så att kyleffekten maximeras. Temperaturen på 
vattnet uppmättes till 27°C innan försöket påbörjades. 

 

Figur 13. Vanligt handtag (ovan) och modifierat (under) 
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4.2.2 Genomförande 
En patron med 8g lustgas (N2O) punkterades med sifonmekanismen. Lustgas flödade upp genom 
vattnet. I det andra försöket tömdes en patron där öppningen var placerad neråt, se Figur 12. Gas 
och vätska flödade ut i vattnet. 

4.2.3 Resultat 
I båda fallen sänktes temperaturen till 27°C. Det noterades att själva patronen blivit väldigt kall.  
Några vattendroppar frös fast på patronen. 

4.2.4 Diskussion 
Gasen verkar absorbera värmeenergin som finns lagrad i patronens metallhölje eftersom 
isbildning uppstått runt patronen medan temperaturskillnaden hos vätskan är obetydlig. Detta 
innebär att gasen expanderas redan inuti patronen.  Detta förklaras med att värmeövergångstalet 
mellan gas och vätska är väldigt litet. Verkningsgraden anses därför vara låg. 

Koncept 2 bygger på en teori om att gasens expansion sker helt inne i patronen då den öppnas 
och att all värme tas upp därifrån. Om då själva patronen omges av drycken då den expanderas 
så finns det möjlighet att värmen leds från drycken, genom patronen och till den expanderande 
gasen. Detta undersöks i kommande laboration. 
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4.3.2 Genomförande 
En patron med 8 g N2O ansluten till en gräddsifonsmekanism placerades i ett glas med 175ml 
vatten. Därefter expanderades gasen långsamt för att ta upp värmeenergi från vätskan och 
patronen. När patronen var slut ersattes den med en ny. 

 

 

Figur 14. Patron i kontakt med vatten 

 

 

Figur 15. Isbildning runt patronen 
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4.3.3 Resultat 
Temperaturen sänktes från 27°C till 10°C (∆T=17°) med hjälp av 13 stycken N2O-patroner. 

4.3.4 Diskussion 
Här sänktes temperaturen till önskad temperatur med hjälp av 13 patroner. I försöket användes 
175ml vatten, det är ungefär hälften så mycket som i en vanlig dryckesburk. Att kyla en burk på 
detta sätt skulle alltså kräva dubbelt så många patroner. Detta medför att denna kylmetod blir ett 
miljömässigt, ekonomiskt, tidsmässigt och praktiskt ohållbart sätt att kyla dryck på. 
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4.4 Laboration 4 - Förångning av köldmedium R134a 
Syftet med laboration fyra är att testa hur förångning av ett ämne med kokpunkt långt under 
rumstemperatur skulle kunna kyla en dryckesburk. Detta är principen för koncept 3. 

R134a, tetraflouroethan, är en inert gas som används som köldmedium och även drivgas i 
precisionsrengörare (eng. air dusters) för att avlägsna damm på elektronisk utrustning. Gasen i 
behållaren är under sådant tryck att den kondenserats. Om behållaren hålls upp och ned flödar 
det ut vätska istället för gas. Innehållet vill inte befinna sig i vätskefas vid rumstemperatur och 
vanligt atmosfärstryck, utan kokar bort och avdunstar. 

R134a befinner sig normalt i gasfas vid atmosfärstryck eftersom ämnet har så låg kokpunkt (-26° 
C). Den stora temperaturdifferensen mot omgivningen medför att förångningsprocessen sker på 
kort tid [18][19][20]. 

Material Mängd 

Precisionsrengörare med munstycke, 400 ml 1 st 

Dryckesburk, 330 ml 1 st 

Vatten 330 ml 

Borrmaskin 1 st 

Plastkärl 1 st 

Tejp Efter behov 

Lim Efter behov 

Tabell 8. Material för experimentet 
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4.4.1 Förberedelser 
Ett plastkärl av tandborstsmuggtyp borrades upp med en 2 mm borr. Därefter limmades 
munstycket till precisionsrengöraren fast. Dryckesburken fylldes med vatten, se Figur 16. 

 

 

Figur 16. Förberedelser 

 

4.4.2 Genomförande 
Dryckesburken placerades i plastkärlet. Behållaren hölls upp och ned och kondenserad R134a 
spolades runt burken. Vätskan fick sedan avdunsta. Temperaturen avlästes var tionde sekund. 
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4.4.3 Resultat 
Temperaturen sjönk från 23° C till 5° C på tre minuter, se Figur 17Error! Reference source not 
found.. Detta resulterade även i kraftiga sprickbildningar i plastkärlet och isbildning i botten av 
burken.  

 

Figur 17. Temperatur i drycken som funktion av tiden 

4.4.4 Diskussion 
Detta är en mycket tidseffektiv kylmetod som uppfyller några av kraven för produkten väl. 
Metoden är praktisk och mobil. Den hastiga och stora temperaturförändringen ställer dock stora 
krav på materialval och säkerhetsmedvetande. Risken för köldskador vid hantering är stor. En 
flaska R134a kostar 129 SEK och räcker till att kyla fyra stycken 330 ml burkar. 
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4.5 Laboration 5 - Avdunstning av aceton 
Syftet med laboration 5 är att testa hur den värmeenergi som tas upp vid avdunstning av en 
vätska skulle kunna kyla en dryckesburk. Denna laboration genomförs i huvudsak för att öka 
förståelsen för kylning med hjälp av avdunstning av vätskor. 

Aceton är en flyktig vätska med låg kokpunkt som avdunstar lätt. Värmeenergi tas från 
omgivningen och en temperaturskillnad uppstår. Ångbildningsvärmet för aceton är 518kJ/kg [6]. 

Material Mängd 

Hushållspapper Efter behov 

Tejp Efter behov 

Vatten 330 ml 

Aceton 150 ml 

Termometer 1st 

Tabell 9. Material för experimentet 

4.5.1 Förberedelser 
Hushållspapper tejpades fast runt en 330 ml burk för att sedan kunna mättas med aceton. 

 

Figur 18. Förberedelser 
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4.5.2 Genomförande 
Papperet spolades regelbundet med aceton som avdunstade. Temperaturen på vätskan avlästes 
minutvis. Temperaturen på vattnet avlästes till 20°C innan försöket påbörjades. 

4.5.3 Resultat 
Temperaturen sänktes från 20°C till 4°C på 60 minuter. För noggrannare beskrivning, se Figur 
19. 

 

Figur 19. Temperatur på drycken som funktion av tiden 

 

   

4.5.4 Diskussion 
Aceton har ett pris på cirka 50kr/l vilket medför att detta är en relativt prisvärd kylmetod. 
Nackdelen att använda aceton som köldmedium är det är hälsoskadligt (irriterande för huden) 
och extremt brandfarligt. Dessutom har ångorna högre densitet än luft vilket medför att det sprids 
längs marken [21]. På grund av detta bör det ej användas inomhus. Dessutom luktar aceton 
starkt. Alla dessa negativa egenskaper gör det olämpligt som köldmedium för livsmedel. 
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4.6 Utvärdering av koncept 
För att lättare kunna urskilja vilket koncept som har störst potential ställs deras egenskaper mot 
varandra enligt Pughs metod. Eftersom det inte finns någon konkurerande produkt jämförs 
koncepten relativt varandra. Skalan går från 0, 1 till 2, där 2 stämmer bäst överens med målet 
[13]. För att det slutgiltiga konceptet ska passa väl ihop med syftet har produktens viktigaste 
kriterier viktats mot varandra. Eftersom syftet är att utveckla ett mobilt kylsystem, så viktas till 
exempel mobilitet högre än ekonomi. 

 

Kriterium Viktning 
1. Kemisk 
doppkylare 

2. Lustgasdriven 
doppkylare 

 

3. Förångning av 
vätskor 

Kylhastighet 25 1 0 2 

Mobilitet 40 1 0 2 

Säkerhet 10 2 1 0 

Ekonomi 20 1 0 2 

Miljöpåverkan 5 1 0 2 

Summa 100 7 1 7 

Viktad 
summa 

 110 10 180 

Tabell 10. Utvärdering av koncept enligt Pughs metod 

 

Koncept 3 får högst viktad summa och bedöms därför ha störst potential. 
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4.7 Vidareutveckling av koncept 
I detta avsnitt presenteras hur koncept 3 förbättrats och hur det kan vidareutvecklas ytterligare. 

4.7.1 Form 
För att göra produkten så attraktiv som möjligt är det viktigt med ett lockande formspråk. I 
laborationen som utvärderar R134a är tryckbehållaren placerad jämte dryckesburken. För att 
göra produkten mer estetiskt tilltalande och lättare att tillverka har burken placerats ovanför 
tryckbehållaren. Detta medför en cylindrisk formmässig begränsning på insidan för att burken 
och behållaren med drivgas ska få plats. Inspiration till formen har hämtats från iskristaller för 
att ge ett intressant intryck och återspegla produktens huvudfunktion. Som yttre skal används en 
halvtransparant plast för att efterlikna is. Former har sedan studerats och modellerats i 
programmet Rhinoceros och Solid Edge. Därefter renderats i KeyShot och efterbehandlats i 
Photoshop. 

 

Figur 20. Ytmodellering i Rhinoceros 

4.7.2 Materialval 
Plasten i prototypen för koncept 3 sprack under laborationens gång på grund av inre spänningar. 
För att förhindra det krävs ett material med högre hållfasthet och mer motståndskraftigt mot 
extrema temperaturförändringar. Aluminium har dessa egenskaper och klarar kontakten med 
köldmediet. Nackdelen med aluminium är att det har god värmeledningsförmåga och kan därför 
överföra värme från omgivningen till köldmediet. Detta kan lösas genom att ha ett tunt skikt 
aluminium närmast kylmediet, och ett isolerande material utanför det. Plast lämpar sig bra för 
detta eftersom det är lätt att forma. 
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4.7.3 Funktion 
Tryckbehållaren som användes i laborationen är konstruerad så att den måste hållas upp och ner 
för att släppa ut köldmediet i vätskeform. Detta koncept är anpassat för tryckkärl som släpper ut 
vätskan när det hålls upprätt. För att omge dryckesburken med köldmedium öppnas ventilen 
genom att trycka ner burken mot botten. Köldmediet flödar sedan genom en kanal för att nå 
burken. Detta illustreras i Figur 21. 

 

Figur 21. Närbild av produktens mekanism 

Flaskan med köldmedium laddas underifrån och hålls på plats av ett gängat lock. Det 
rödmarkerade området i Figur 22. Detaljbild på gängad bottenplatta föreställer gängor. 

 

Figur 22. Detaljbild på gängad bottenplatta 
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I Figur 23 nedan visas produktens samtliga komponenter. 

 

Figur 23. Renderad sprängskiss över produktens olika komponenter 

 

4.7.4 Förbättrad verkningsgrad 
Värmeöverföringen från burken till köldmediet sker där mediet har kontakt med burken. Ju 
större kontaktytan är desto effektivare överförs värmen. För att det köldmedium som sprutas in 
till burken skall få så stor kontaktyta med burken som möjligt så bör inbuktningen i burkens 
botten fyllas ut. Skiktet med köldmedium blir då jämntjockt runt hela burken och det går åt lite 
mindre köldmedium för att kyla en burk. För närmare detaljer se ritning i Bilaga 1. 

En god isolering av aluminiumkärlet är viktigt för verkningsgraden. Om kontaktytorna mellan 
aluminiumkärlet och det iskristallformade plastskiktet ges en grov struktur så kommer 
värmeövergångstalet däremellan bli lågt eftersom den faktiska kontaktytan blir väldigt liten. Det 
är bra för verkningsgraden och minskar påfrestningen på plasten. 
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4.7.5 Visualisering av slutgiltigt koncept 
Nedan visas ett förslag på hur produkten skulle kunna se ut då en genomskinlig plast väljs till 
höljet, se Figur 24. 

 

 

 

Figur 24. Förslag på slutkoncept 
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4.8 Förslag på vidare utveckling 
Nedan presenteras idéer som kan undersökas för att ytterligare förbättra produkten och göra den 
mer effektiv.  

Produkten skulle kunna förses med ett lock som har tryckventiler som hindrar att köldmedium 
oavsiktiligt lämnar burken innan det har förgasats helt. Detta skulle minska riskerna för att 
användaren kommer i direktkontakt med köldmediet. Verkningsgraden skulle också öka 
eftersom mer värme tas från burken och mindre från omgivningen. 

Den yttre formen skulle kunna anpassas för att optimera produktionen. För att behålla ett högt 
värde hos produkten måste det dock ske i kompromiss med estetiken. 
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5 Diskussion och slutsats 
Innan detta projekt påbörjades var det oklart varför det inte finns någon liknande produkt på 
marknaden. Kyltekniken är känd sedan länge och efterfrågan på kall läsk och öl är stor. Under 
arbetets gång har förståelsen för termodynamik ökat, och det har visat sig att de processer och 
reaktioner som krävs för att leda bort värme många gånger är förenade med brandfarliga och 
giftiga ämnen och medför risker för explosioner och köldskador.  

Målet med detta projekt var att få övning i produktframtagningsprocessen och utifrån det ta fram 
ett lösningsförslag. De erfarenheter och insikter som erhållits från att tillämpa både praktiska och 
teoretiska studier inom ämnet gör att projektets mål anses vara uppnått.  

Kylning med R134a är inte helt riskfritt. Ett ämne som kokar vid -26 C tar upp extremt mycket 
värmeenergi på kort tid och kan leda till skador på huden . Riskerna med en sådan produkt är en 
stor nackdel då den ska marknadsföras. Produkten är anpassad för att kunna kyla ölburkar men 
det är högst olämpligt att den används av berusade personer. 

För att ta fram en lyckad produkt räcker det inte enbart med en teknisk lösning, den måste också 
vara kommersialiserbar ur ett ekonomiskt perspektiv. Alla metoder som beskrivits i detta projekt 
har haft en driftkostnad som överstigit priset på öl- och läskburkar. Ifall denna produkt ska 
fortsätta att utvecklas är det lämpligt att söka efter billigare kylmedium och undersöka hur 
mycket kunden är beredd att betala för att kyla en burk. På grund av riskerna och den 
ekonomiska situationen för produkten i dess nuvarande form bedöms den som icke 
kommersialiserbar. 

Det är sannolikt att expansionen av R134a under laborationerna tog upp värme från 
omgivningen. Hur mycket värmeenergi som kom från dryckesburken och hur mycket som kom 
från omgivningen är avgörande för produktens verkningsgrad. Om det går att fastslå att hur 
mycket av värmeenergin som upptas av omgivningen, så kan det förändra potentialen för detta 
koncept.  

Oavsett vilken kylteknik eller koncept som väljs för att konstruera denna produkt, innebär det en 
kompromiss mellan ekonomi, säkerhet, användarvänlighet, miljöpåverkan och kyleffekt [22]. 
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Bilaga B – Affisch till utställning

 

FROST
Mobil dryckeskyl
Frost är ett produktkoncept för att 
kunna kyla drycker helt mobilt, utan 
tillgång till is eller el. Värmen  i burk-
en leds bort genom att avdunsta 
ett kondenserat köldmedirum.


