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Abstract	
There	are	plenty	of	aspects	to	take	into	account	when	investing	in	a	cooling	system	of	which	
investment	cost	may	be	the	most	important	one.	The	investment	cost	is	dependent	of	a	lot	of	
variables	such	as	the	choice	of	solar	collector,	the	type	of	cooling	aggregate	as	well	as	the	cost	
of	the	aggregate	space	and	available	space	for	the	solar	collectors.	The	purpose	of	this	thesis	
is	to	give	a	first	insight	into	the	different	cooling	methods	that	can	be	used	to	produce	comfort	
cooling	and	to	help	lay	the	ground	for	further	research.		

The	advantages	and	disadvantages	are	presented	for	the	following	five	cooling	methods:	a	
system	based	on	absorption,	on	adsorption,	on	a	desiccant,	on	an	ejector	pump	and	finally	on	
a	 compressor.	 Furthermore,	 are	 investment	 cost	 data	 presented	 for	 the	 following	 three	
cooling	methods:	a	system	based	on	absorption,	on	adsorption	and	finally	on	a	compressor.	
The	 data	 has	 been	 collected	 both	 through	 a	 literature	 study	 and	 by	 direct	 contact	 with	
suppliers	of	cooling	systems	and	solar	collectors.			

	
It	is	impossible	to	say	that	one	method	is	better	than	the	other.	All	the	different	methods	have	
their	own	advantages	and	disadvantages.	For	an	installation	in	the	center	of	Stockholm,	where	
the	floor	space	price	is	high,	a	system	with	small	size	per	effect	cooling	is	beneficial,	such	as	a	
compressor	driven	cooling	aggregate.	If	the	floor	space	price	does	not	inflict	the	decision,	a	
system	based	on	absorption	could	be	a	good	alternative.	Adsorption	chillers	do	not	work	well	
together	 with	 low	 temperatures	 and	 do	 therefore	 not	 suit	 the	 Nordic	 climate	 where	 the	
aggregates	 can	 take	 damage	 at	 night.	 An	 adsorption	 chiller	 aggregate	 is,	 however,	 more	
effective	than	an	absorption	based	system	and	can	be	a	good	alternative	in	Southern	Europe.	
In	table	5	all	advantages	and	disadvantages	for	each	cooling	method	are	presented.		

	
Comparing	the	investment	cost	of	cooling	systems	based	on	either	a	compressor,	adsorption	
or	 absorption,	 the	 adsorption	 based	 system	 is	 the	most	 cost	 efficient	 one.	 The	most	 cost	
efficient	solar	collectors	for	thermal	driven	cooling	systems	are	vacuum	tube	solar	collectors,	
regardless	the	system	type.		

	 	



-4- 
 
 

Sammanfattning	
Vid	 en	 nyinstallation	 eller	 en	 uppgradering	 utav	 en	 soldriven	 kylanläggning	 är	 det	många	
aspekter	 att	 ta	 hänsyn	 till	 och	 en	 mycket	 viktig	 aspekt	 är	 investeringskostnaden.	
Investeringskostnaden	påverkas	av	många	olika	parametrar,	så	som	kostnad	för	solfångare,	
kylanläggning,	 installation,	 det	 utrymme	 som	 kylanläggningen	 upptar	men	 även	 tillgänglig	
area	för	solfångare.	Syftet	med	denna	rapport	är	att	ge	en	första	inblick	i	de	olika	metoderna	
som	finns	för	komfortkylning,	samt	ett	underlag	vid	val	av	metoder	för	vidare	undersökning.		

	
I	 denna	 rapport	 undersöks	 för	 och	 nackdelar	 för	 fem	 olika	 soldrivna	 kylmetoder.	 De	 är	
baserade	 på	 absorption,	 adsorption,	 kompressorer,	 torkning	 samt	 ejektorpumpar.	 Vidare	
undersöks	 investeringskostnaden	 hos	 system	 baserade	 på	 adsorption,	 absorption	 samt	
kompressorer.	Data	som	har	använts	i	denna	rapport	är	inhämtad	genom	en	litteraturstudie	
samt	genom	kontakt	med	kylsystems-	och	solfångarsystemsleverantörer.	

	
Det	går	inte	att	konstatera	att	en	metod	är	den	generellt	bästa	och	förutsättningarna	för	varje	
enskild	installation	måste	behandlas	individuellt.	Vid	en	installation	i	centrala	Stockholm	där	
kostnaden	för	kvadratmeter	takarea	och	kostnaden	för	anläggningsutrymme	är	högt,	passar	
ett	 kompressordrivet	 kylsystem	 med	 fotovoltsolceller	 bra,	 då	 det	 är	 mindre	
utrymmeskrävande	per	effekt	än	andra	system.	Om	utrymmet	inte	är	en	begränsande	faktor	
kan	ett	kylsystem	baserat	på	torkkylning	eller	absorption	vara	det	bästa.	I	Sverige	fungerar	en	
kylmetod	baserad	adsorption	i	många	fall	dåligt,	då	den	är	känslig	för	kalla	temperaturer	vilket	
infaller	t.ex.	nattetid.	Vid	en	installation	i	Spanien	där	utetemperaturen	är	hög	även	nattetid,	
kan	 ett	 system	baserat	 på	 adsorption	 vara	 ett	 bra	 alternativ.	 Alla	 för-	 och	 nackdelar	med	
respektive	system	finns	presenterade	i	tabell	5.	

		
Vid	 en	 jämförelse	 utav	 Investeringskostnaden	 hos	 ett	 system	 baserat	 på	 adsorption,	
absorption	 samt	 kompressorer,	 är	 systemet	 baserat	 på	 adsorption	 det	 med	 lägst	
investeringskostnad.	 Oavsett	 termisk	 kylmetod	 är	 vakuumtubssolfångare	 den	 typ	 utav	
solfångare	med	lägst	investeringskostnad.		
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Tack	till	
	

Tack	till	de	leverantörer	utav	kylanläggningar	som	har	valt	att	ta	sig	tid	med	att	hjälpa	mig	
med	information	till	detta	arbete.	

	
Joakim	Jaeger	
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Nomenklatur	
Benämning	 	 	 Tecken		 	 Enhet	
Omgivningens	lufttemperatur	 Ta	 	 °C	
Solfångarens	temperatur	 	 Ti	 	 °C	
Köldfaktor	 	 	 COP	 	 [dimensionslös]	
Carnotköldfaktor	 	 COPc	 	 [dimensionslös]	
Köldfaktor	 	 	 COP2	 	 [dimensionslös]	
Värmefaktor		 	 COP1	 	 [dimensionslös]	
tillförd	Värme	 	 	qtill	 	 W/m2	
bortförd	Värme	 	 	qbort	 	 W/m2	

tillförd	mekansik	effekt	 	 	εtill	 	 W/m2	

verkningsgrad	 	 𝜂		 	 [dimensionslös]	
Energy	efficiency	ratio	 	 EER	 	 [dimensionslös]	
Refigeration	ton	 	 RT	 	 RT	
Brittish	thermal	unit	 	 BTU	 	 BTU	
Kilowatt-Peak	 	 kWp	 	 kW	
Solfångarens	area	 	 ASolfångare	 	 m2	

Fotovoltcellens	area	 	 AFotovolt	 	 m2	

Genererad	effekt	 	 kWgenererad	effekt	 kW	
Generarad	köldeffekt	 	 kWgenererad	köldeffekt	 kW	
Enlig	tillverkans	angiven	effekt	 kWspec	 	 kW	
Jämföresle	effekt		 	 kWref	 	 kW	
Kostnad	Fotovoltsolcell	 	 KFoto	 	 Sek	
Kostnad	Solfångare	 	 Ksolfångare	 	 Sek	
Investeringskostnad	 	 KInvestering	 	 Sek	
Jämförelsekostnad	 	 Kjäm	 	 Sek	
Irranians	1000	w/m2	 	 I1000	 	 w/m2	

Irradians	800	w/m2	 	 I800	 	 w/m2	

Irradiansförhållande	 	 IF	 	 [dimmensionslös]	 	
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1 Introduktion	
Med	 ett	 klimat	 under	 förändring	 och	 en	 stigande	 temperatur	 (Naturvårdsverket,	 2016)	
kommer	 behovet	 utav	 komfortkylning	 även	 vid	 nordligare	 breddgrader	 att	 öka.	 Idag	 står	
kylning	 för	 en	 stor	 del	 av	 elenergikonsumtionen	 i	 många	 länder	 och	 med	 en	 ökande	
temperatur	kommer	kylbehovet	att	öka.	Under	åren	1984-2011	var	i	Stockholm	endast	6,7%	
av	timmarna	under	månaderna	juli	till	och	med	augusti	över	23	grader	(Norman,	2011).	Vid	en	
två	procentig	ökning	utav	jordens	medeltemperatur	kommer	10,5%	av	timmarna	att	vara	över	
23	grader.	Med	en	ökad	medvetenhet	om	människans	påverkan	på	klimatet	har	intresset	för	
energieffektivare	och	miljövänligare	kyllösningar	ökat.	Genom	att	använda	soldriven	kylning	
kan	stora	mängder	elenergi	sparas	och	kylningens	inverkan	på	klimatet	minimeras.	Intresset	
för	 att	 investera	 i	 solenergi	 har	 de	 senaste	 åren	 ökat	 kraftigt.	 Det	 senaste	 decenniet	 har	
andelen	ny	installerad	solenergi	ökat	med	12%	per	år,	figur	1,	(ESTIF,	2015).	

 
figur	1	Nyinstallation	utav	solenergi	i	Europa,	Källa	ESTIF	

	

1.1 Syfte	
Studiens	 syfte	 är	 att	 undersöka	 för-	 och	 nackdelar	 samt	 investeringskostnaden	 hos	 olika	
soldrivna	 kylsystem.	 Studien	 ämnar	 även	 att	 belysa	 hur	 olika	 klimat	 påverkar	
investeringskostnaden	för	systemen.	Genom	denna	studie	skall	 läsaren	erhålla	kunskap	om	
soldrivna	 kylsystem	 samt	 kunna	 avgöra	 vilka	 metoder	 som	 bör	 undersökas	 närmare	 vid	
planering	utav	en	eventuell	installation	i	Sverige	eller	Sydeuropa.		

1.2 Problemformulering	och	mål	
Kylbehovet	för	komfort	står	i	direkt	korrelation	med	tillgänglig	solenergi.	Genom	att	nyttja	den	
tillgängliga	 energin	 för	 kylning	 kan	 extern	 energitillförsel	 minimeras.	 Det	 finns	 flertalet	
processer	som	kan	användas	för	att	nyttja	tillgänglig	solenergi	för	kylning	och	denna	rapport	
avser	att	undersöka	effektivitet	samt	kostnad	för	fem	av	dessa	vid	en	installation	i	Stockholm	
samt	i	Madrid.	Då	systemen	antas	drivas	med	endast	solenergi	utgörs	driftskostnaden	endast	
av	service,	således	är	då	investeringskostnaden	en	viktig	faktor	även	för	en	anläggning	med	en	
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lång	 driftstid.	 Utgångssituationen	 för	 undersökningen	 som	 har	 gjorts	 har	 dels	 varit	 att	
komplettera	redan	existerande	kylanläggning	med	solfångare	eller	fotovoltsolceller,	men	även	
en	nyinstallation	med	både	kylanläggning	och	solfångare	eller	fotovoltsolceller. 
 
Nedan	listas	studiens	mål:	

• Analys	av	för-	och	nackdelar	med	soldrivna	kylsystemsystem	baserat	på	absorption,	
adsorption,	torkning,	kompressorer	samt	ejektorpumpar.	
	

• Undersökning	av	vilken	solfångartyp	som	är	mest	lämplig	för	respektive	kylmetod	med	
avseende	på	investeringskostnad	och	solfångararea.	
	

• Analys	 av	 solfångarinvesteringskostnad	 för	 att	 komplettera	 redan	 existerande	
kylanläggning.	

	
• Analys	 av	 systeminvesteringskostnad	 för	 kylmetoderna,	 baserade	 på	 de	 olika	 typer	

utav	solfångare	som	kan	användas.	

2 Litteraturstudie		
I	 denna	 litteraturstudie	 ges	 en	 introduktion	 till	 soldriven	 kylning,	 en	 beskrivning	 utav	 de	
metoder	 som	 kan	 användas	 för	 soldriven	 komfortkylning	 samt	 en	 beskrivning	 utav	 de	
solfångare	som	kan	användas. 

2.1 Historia	
Under	 mitten	 på	 1800-talet	 föreslog	 Dr.	 John	 Gorrie	 hur	 man	 kunde	 skapa	 kyla.	 Han	
konstruerade	en	kylmaskin	som	skapade	is	genom	att	använda	en	kompressor.	Kompressorn	
drevs	 med	 mekanisk	 kraft	 ifrån	 häst,	 vind	 eller	 vattenkraft	 och	 hans	 kylmaskin	 har	 lagt	
grunden	för	de	kylanläggningar	som	används	idag	(Energy.gov,	2015).	Under	början	av	1900-
talet	 gjordes	 försök	 med	 att	 konvertera	 solenergi	 till	 andra	 energiformer	 och	 soldrivna	
ångmaskiner	 presenterades	 som	 ett	 nytt	 sätt	 att	 driva	 Dr.	 John	 Gorries	 kylmaskin.	 Den	
soldrivna	kylmaskinen	hade	då	sätt	dagens	ljus.	Sedan	dess	har	flertalet	metoder	utvecklats	
(National	Academy	of	Engineering,	2016).	

2.2 Solinstrålning	
När	 inkommande	 solstrålning	 träffar	 jorden	 delas	 den	 upp	 i	 två	 komponenter,	 diffus-	 och	
direktstrålning.	När	solens	strålar	 träffar	ett	moln	eller	en	annan	partikel	 i	atmosfären	och	
ändrar	 vinkel	 kallas	 strålningen	 diffus.	 Den	 strålningen	 som	 når	 jordens	 yta	 utan	 att	 dess	
infallsvinkel	avviker	kallas	direktstrålning.	Summan	av	dessa	två	komponenter	brukar	kallas	
globalstrålning	 och	 är	 den	 strålning	 som	 vanligtvis	 träffar	 solfångarens	 yta,	 figur	 2	 (SMHI,	
2015-2).	I	de	fall	solfångare	monteras	med	stor	vinkel	i	förhållande	till	horisontalplanet,	träffas	
den	även	av	solstrålningen	som	reflekteras	mot	marken,	men	den	solstrålningen	ingår	inte	i	
globalstrålningen.	 Under	 åren	 1999-2007	 har	 mätningar	 vid	 SMHIs	 stationer	 gjorts	 och	
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andelen	 diffus	 strålning	 i	 globalstrålningen	 var	 i	 Stockholm	 46,2%.	 Energin	 i	 inkommande	
solstrålningen	mäts	 vanligtvis	 i	 enheten	 irradans	 som	 är	 definierad	 till	 effekt	 per	 ytenhet,	
W/m2.	(SMHI,	2007)		

 
F 

figur	2	De	olika	komponenterna	i	global	solstrålning,	Baserad	på	bild	ifrån:	http://desktop.arcgis.com	

2.3 Köldcykelns	verkningsgrad	och	effekt		
För	 att	 kunna	 utvärdera	 en	 kylmaskins	 prestanda	 används	 vanligtvis	 köldfaktorn,	 COP.	
Förkortningen	kommer	ifrån	engelskans	”Coefficient	of	Performance”	och	den	är	definierad	
som	den	värmen	som	förs	bort	per	tillförd	värme	och	arbete	
	

	 	 𝐶𝑂𝑃 = 	 '()*+
'+,--.	/+,--

	 	 	 (1)	
	

Det	finns	även	en	värmefaktor	som	också	förkortas	COP.	Värmefaktorn	är	definierad	omvänt	
i	förhållande	till	köldfaktorn,	givet	arbete	per	tillförd	värme.	För	att	dessa	inte	ska	förväxlas	
förkortas	 köldfaktorn	 till	 COP2	 och	 värmefaktorn	 COP1	 i	 viss	 litteratur.	 Relationen	 mellan	
värmefaktorn	och	köldfaktorn	är	(Havtun,	2014)	
	

COP1=COP2	+1	 	 	 (2)	
	

Verkningsgrad	är	ett	annat	mått	som	används	för	att	beskriva	hur	effektiv	en	process	är.	Den	
är	 en	 definierad	 som	 hur	 nära	 i	 procent	 den	 åstadkomna	 köldfaktorn	 är,	 gentemot	 den	
teoretiska	 maximala	 köldfaktorn.	 Den	 teoretiskt	 maximala	 köldfaktorn,	 den	 så	 kallade	
carnotköldfaktorn,	COPc,	beskrivs	enligt	följande	(Havtun,	2014)	

	

	 	 𝐶𝑂𝑃0 = 	
12ö*å565,56

17)5895:;+,)5<12ö*å565,56
	 	 (3)	

	

och	verkningsgraden	definieras	som	
	

	 	 𝜂 = =>?
=>?@

	 	 	 	 (4)	
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I	 ekvation	3	går	det	att	utläsa	att	 carnotköldfaktorn	blir	 större	vid	en	 liten	 skillnad	mellan	
förångningstemperaturen	och	kondensationstemperaturen	i	en	process.	Detta	gäller	generellt	
vid	kylprocesser	och	för	att	få	en	så	effektiv	process	som	möjlig	bör	man	sträva	efter	en	så	
liten	skillnad	mellan	kondensation	och	förångningstemperatur	som	möjligt.		

	
Köldfaktorn	COP	är	baserad	på	SI	enheter	och	letar	man	i	utländsk	litteratur	så	finns	det	flera	
alternativ	till	köldfaktorn	COP.	I	engelskspråkig	litteratur	används	ofta	EER,	”energy	efficiency	
ratio”,	istället	för	köldfaktorn	COP.	I	likhet	med	COP	är	den	definierad	som	förhållandet	mellan	
bortfördvärme	och	den	totala	tillförda	energin,	men	enheterna	för	beräkningarna	är	BTU	och	
Watt.	 För	 att	 konvertera	 emellan	 de	olika	 köldfaktorerna	 kan	 följande	 ekvation	 användas.	
(GSA,	2016).	

	 	 𝐸𝐸𝑅 = 𝐶𝑂𝑃 ∗ 3.412	 	 	 (5)	

Köldsystemens	 effekt	 kan	 mätas	 i	 flera	 enheter	 och	 vilken	 som	 används	 varierar	
internationellt.	 I	 Sverige	 är	 det	 vanligt	 att	 köldeffekten	 mäts	 i	 kW.	 En	 annan	 enhet	 som	
mestadels	 används	 i	 Nordamerika	 för	 att	 beskriva	 effekten	 hos	 ett	 kylsystem	 är	 RT,	
”refrigeration	ton”.	RT	är	definierat	som	den	mängd	energi	det	krävs	för	att	smälta	ett	short	
ton	(907kg)	is	vid	0	°C.	För	att	kunna	jämföra	effekten	hos	olika	system	på	en	internationell	
marknad	går	det	att	konvertera	RT	till	kW	(Petchers,	2002).	

	 	 	𝑘𝑊 = 𝑅𝑇 ∗ 3.5168	 	 	 (6)	

Effekten	hos	ett	system	kan	även	internationellt	beskrivs	med	BTU/h,	British	thermal	unit	per	
hour.	En	BTU	motsvarar	ett	arbete	på	1055	joules	och	är	den	mängd	energi	som	krävs	för	att	
höja	temperaturen	på	ett	pund	vatten	med	en	grad	Fahrenheit.	BTU/h	kan	konverteras	till	kW	
med	följande	formel	(N.	Petchers,	2002).	

	 	 𝑘𝑊 = 𝐵𝑇𝑈/ℎ ∗ 3.412		 	 	 (7)	

2.4 Olika	sorters	kylsystem	
Det	finns	idag	många	metoder	för	att	generera	en	kyleffekt.	I	denna	del	presenteras	ett	urval	
utav	de	metoder	 som	är	 lämpade	 för	 att	 skapa	komfortkyla.	Urvalet	har	 gjorts	baserat	på	
tidigare	studier	gjorda	av	Wimolsiri	Pridasawas	(Pridasawas,	2007).		

2.4.1 Kompressordriven	förångningsprocess	
Den	kompressordrivna	förångningsprocessen	är	den	vanligaste	värme-kylcykeln	som	används	
idag.	 Den	 används	 bland	 annat	 i	 luftvärmepumpar	 och	 luftkonditionering	 i	 bilar	 (Aoullhi,	
2014).	 Köldcykeln	 består	 av	 fyra	 huvudkomponenter.	 Dessa	 komponenter	 är	 kompressor,	
kondensor,	strypventil	och	förångare.	Grundidén	med	processen	är	att	ta	värme	ifrån	en	källa	
med	 lägre	 temperatur,	 t.ex.	 ett	 rum	 och	 sedan	 avge	 värmen	 till	 en	 plats	 med	 högre	
temperatur,	 t.ex.	 utomhus.	 Detta	 göras	 genom	 att	 utnyttja	 att	 förångnings-	 och	
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kondenstemperaturen	hos	ett	 köldmedium	ändras	 vid	olika	 tryck.	Valet	 av	 köldmedium	är	
beroende	 av	 önskad	 kyleffekt	 samt	 önskad	 kyltemperaturer.	 Tidigare	 har	 freon,	 R22,	 som	
består	av	flera	olika	kolväten	använts	som	köldmedel,	men	på	grund	av	dess	starkt	negativa	
effekt	på	ozonlagret	har	det	fasats	ut	emot	mindre	skadliga	alternativ	så	som	R410a.	I	många	
kylanläggningar	 för	hus	och	bilar	används	även	R134a.	2011	börjades	R134a	att	 fasas	 som	
köldmedium	p.g.a.	sitt	starka	bidrag	till	växthuseffekten	(European	Commission,	2014).	
Kylprocessens	olika	steg:		

1. Förångning:	Köldmediet	har	i	detta	steg	ett	lågt	tryck	vilket	medför	att	det	kan	förångas	
vid	en	låg	temperatur.	När	mediet	förångas	måste	energi	tillsättas	och	den	hämtas	i	
ifrån	 värmen	 i	 den	 omgivande	 luften.	 Det	 är	 denna	 värmeupptagning	 som	 skapar	
kyleffekten.	

2. Komprimering:	Det	förångade	köldmediets	tryck	ökas	i	kompressorn.	
3. Kondensation:	 Köldmediet	 kondenseras	 nu	 vid	 ett	 högt	 tryck	 vilket	 innebär	 att	

kondensationstemperaturen	 är	 högre	 än	 den	 tidigare	 förångningstemperaturen.	
Värme	kan	nu	avges	via	kondensation	till	en	omgivning	som	har	en	högre	temperatur	
än	där	den	upptogs.	

4. Expansion:	Köldmediet	leds	igenom	en	strypventil	för	att	återfå	ett	lågt	tryck	för	att	
kunna	användas	igen.	
	

 

figur	3	Den	kompressordrivna	förångningscykeln	
	

Kompressorn	kan	drivas	med	solenergi	på	flera	sätt.	Ett	sätt	är	att	ha	en	eldriven	kompressor	
som	sedan	drivs	via	fotovoltsolceller.	Ett	annat	sätt	är	att	driva	kompressorn	via	en	soldriven	
ångturbin,	 en	 så	 kallad	 rankinescykel.	 På	 grund	 av	 rankinescykelns	 låga	 effektivitet,	 COP	
omkring	 0.1,	 och	 komplexitet	 lämpar	 den	 sig	 endast	 vid	 mycket	 stora	 kylanläggningar	
(Pridasawas,	2006).	En	stor	fördel	med	en	kompressordriven	kylanläggning	är	att	byggnader	
där	 redan	 en	 kylanläggning	 som	 drivs	med	 el	 ifrån	 elnätet	 finns	 installerad,	 kan	 systemet	
enkelt	kompletteras	med	i	fotovoltpaneler	för	att	drivas	på	solenergi.	En	annan	fördel	är	att	
när	uppvärmning	istället	önskas	kan	även	denna	lösning	direkt	utan	modifikation.	P.g.a.	det	
dubbla	användningsområdet	så	minskar	även	dess	återbetalningstid.	En	modern	värmepump	
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har	vid	kylning	ett	relativt	högt	COP	på	ungefär	tre	(Gjersvold,	2009).	En	nackdel	med	dessa	
system	är	att	de	kompressorerna	producerar	buller	samt	att	spillvärme	från	andra	processer	
inte	kan	nyttjas.		

2.4.2 Kylning	med	absorption	
Absorption	är	den	process	då	ett	ämne	tas	upp	av	ett	annat	ämne	som	befinner	sig	i	ett	annat	
fastillstånd.	 I	 en	 köldprocess	 används	 ett	 köldmedium	 som	 det	 första	 ämnet	 samt	 en	
absorbent	som	det	andra.	Processen	är	reversibel	och	köldmediet	kan	med	hjälp	av	värme	
separeras	 ifrån	 absorbenten.	 Likt	 andra	 kylprocesser	 låter	men	ett	 köldmedium	vid	 en	 låg	
temperatur	 förångas	med	hjälp	utav	ett	 lågt	 tryck	 för	att	på	 så	 sätt	extrahera	energi	 ifrån	
omgivningen.	Det	förångade	köldmediet	absorberas	sedan	utav	en	absorbent	och	bildar	en	
lösning.	 För	 att	 skapa	 en	 kontinuerlig	 process	 måste	 absorbenten,	 när	 den	 har	 blivit	 har	
mättad,	separeras	ifrån	köldmediet.	Med	en	pump	ökas	den	mättade	lösningens	tryck	och	där	
med	dess	förångningstemperatur.	Värme	tillsätts	och	köldmediet	förångas	och	separeras	ifrån	
absorbenten	 som	 förblir	 flytande.	 Vid	 det	 högre	 trycket	 är	 köldmediets	
kondensationstemperatur	lägre	än	omgivningens	temperatur	och	kan	då	överföra	den	vid	lågt	
tryck	 upptagna	 värmen	 till	 den	 varmare	 omgivningen.	 Kylprocessen	 består	 utav	 fyra	 olika	
faser:	förångning,	absorption,	regeneration	och	kondensation.	Kylprocessens	olika	steg:		

1. Förångning:	Ett	kylmedel	förångas	vid	lågt	tryck	och	därmed	extrahera	värme	ur	sin	
omgivning.		

2. Absorption:	 Det	 förångade	 kylmedlet	 absorberas	 utav	 en	 absorbent.	 Trycket	 i	
lösningen	ökas	med	en	pump	som	även	pumpar	den	vidare	till	generatorn.	

3. Regeneration:	I	den	så	kallade	generatorn	separeras	lösningen	genom	att	blandningen	
hettas	upp.	Köldmediet	förångas	och	förs	vidare	medan	absorbenten	förblir	flytande	
och	leds	tillbaka	till	generatorn	via	en	expansionsventil.	

4. Kondensation:	Köldmediet	leds	till	en	kondensor	som	överför	värmen	till	den	nu	kallare	
omgivningen.	Kondensatet	förs	sedan	via	en	expansionsventil	tillbaka	till	förångaren	
och	processen	kan	starta	på	nytt.	

 

figur	4	Absorptionsköldcykeln	
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Det	 första	 soldrivna	 absorptionskylsystement,	 vars	 teknik	 används	 än	 idag,	 byggdes	 av	
Ferdinand	Carré	1895.	Storleken	på	anläggningar	baserade	på	absorption	kan	variera	kraftigt	
och	 kylmetoden	 används	 idag	 till	 allt	 ifrån	 kylskåp	och	 klimatanläggningar	 till	 kylning	 utav	
hockeyarenor.	 Vid	 kylskåpskylning	 eller	 andra	 vid	 applikationer	 där	 en	negativ	 temperatur	
erfordrats	 används	 vanligtvis	 en	 ammoniak-vattenlösning	 där	 vattnet	 är	 absorbent.	 I	
anläggningar	 som	 endast	 har	 behov	 av	 kylning	 till	 positiva	 temperaturer,	 så	 som	 i	
klimatanläggningar,	används	oftast	en	lösning	baserad	på	vatten-litiumbromid	där	vattnet	är	
köldmedel	(Johansson	&	Olsson,	2012).	Det	finns	även	andra	lösningar	som	används	så	som	
NH3/LiNO3	och	LiBr/Ho(CH2),	men	på	grund	av	dess	 låga	prestanda	är	de	fortfarande	under	
utveckling	(Allouhi,	2014).	Kylprocessen	kräver	extern	energi	för	att	driva	den	pump	som	ökar	
köldmedelstrycket	 samt	 transporterar	 det	 runt	 i	 systemet	 och	 är	 således	 fortfarande	
beroende	av	t.ex.	elström.	Dessa	system	lämpar	sig	speciellt	bra	till	applikationer	där	det	finns	
tillgång	på	spillvärme	samt	ett	kylbehov.		
	
En	 fördel	 med	 absorptionskylning	 är	 att	 de	 arbetar	 tystare	 än	 t.ex.	 ett	 kompressordrivet	
system.	Den	så	kallade	Platen-Munters	Cykeln	är	en	helt	självgående	absorptionskylcykel	som	
endast	 kräver	 solenergi	 för	 att	 fungera,	 kommer	 ej	 att	 beröras	 i	 denna	 rapport	 då	 dess	
lämplighetsgrad	för	komfortkylning	är	låg.	Absorptionskylsystem	kan	göras	i	ett	eller	flera	steg	
och	effektiviteten	ökar	i	och	med	varje	steg,	men	även	komplexiteten	och	kostnaden.	För	att	
genomföra	fler	steg	krävs	också	en	högre	uppvärmningstemperatur	i	regenerationsprocessen.	
I	tabell	1	presenteras	typiska	värden	på	COP	vid	en	absorptionskylprocess	med	1	till	3	steg.	

tabell	1	Typiska	värden	vid	olika	antal	processteg	vid	absorptionskylning	(Grossman,	2002)	

Typ	 Typiskt	värde	på	COP	 Temperatur	(C°)	

Enstegsprocess	 0.7	 85	

Tvåstegsprocess	 1.2	 130	

Trestegsprocess	 1.7	 220	

 

2.4.3 Kylning	med	adsorption	
Genom	att	utnyttja	den	fysiska	eller	kemiska	adsorptionsegenskapen	hos	ett	ämne	kan	värme	
transporteras	 från	en	kallare	plats	 till	 en	varmare.	Vid	 fysisk	adsorption	binds	köldmediets	
molekyler	 till	 adsorbentens	 yta	 med	 Van	 der	Waals	 bindningar,	 medans	 vid	 den	 kemiska	
adsorptionen	delar	adsorbenten	och	köldmediet	elektroner	genom	en	stark	kovalentbindning.	
Skillnaden	mellan	fysik	och	kemisk	adsorption	är	beroende	på	vilka	två	ämnen	som	används	
som	adsorbent	och	köldmedium.	Kol-ammoniak,	kol-	metanol	eller	kiselgel-vatten	är	vanliga	
kombinationer	 för	 fysisk	 adsorption	 och	 ammoniaksalt	 med	 alkaliska	 föreningar	 samt	
hybridmetaller	är	vanliga	för	kemisk	adsorption.	Nästan	all	forskning	som	sker	idag	handlar	
om	 att	 förbättra	 verkningsgraden	 hos	 adsorptionsprocessen	 genom	 att	 finna	 optimala	
ämneskombinationer	(Allouhi,	2014).		
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Vid	en	kylanläggning	används	adsorptionseffekten	hos	en	adsorbent	för	att	binda	till	sig,	ett	
vid	låg	temperatur,	förångat	köldmedium.	I	en	sluten	kammare	tillförs	värme	och	trycket	hos	
det	adsorberade	köldmediet	ökas.	Köldmediet	förångas	och	frigörs	ifrån	adsorbenten	och	förs	
vidare	 till	 kondensorn.	 Köldmediet	 kan	 sedan	 kondenseras	 vid	 en	 högre	 temperatur	 och	
överföra	den	upptagna	värmen	till	omgivningen.	Adsorptionskylprocessen	är	en	momentan	
process	och	för	att	kunna	köras	kontinuerligt	används	ofta	system	som	består	av	två	eller	fler	
adsorptionskammare	där	adsorptionsprocessen	växelvis	kan	äga	rum.	Processen	består	utav	
fyra	steg:	förångning,	adsorption,	desorption,	och	kondensation.	Kylprocessens	olika	steg:		
	

1. Förångning:	 Vatten	 vid	 lågt	 tryck	 förångas	 och	 stiger	 in	 i	 en	 av	 de	 två	
adsorptionskamrarna.	 Vid	 förångningen	 upptas	 värme	 ifrån	 omgivningen	 och	
kyleffekten	skapas.	

2. Adsorption:	 I	 adsorptionskammaren	binds	 vattenångan	 till	 adsorbenten.	 Kammaren	
kyls	under	detta	steg	för	att	maximal	adsorption	skall	uppnås.	

3. Desorption:	 När	 adsorbenten	 är	 mättad	 stängs	 adsorptionskammaren	 och	 värme	
tillsätt	ifrån	t.ex.	solfångare.	Den	tillsatta	värmen	ökar	trycket	i	kammaren	och	frigör	
vattenångan	ifrån	adsorbenten	som	stiger	vidare	in	till	kondensorn.	

4. Kondensation:	 Vattenångan	 kyls	 och	 kondenserar.	 Kondensatet	 leds	 tillbaka	 via	 en	
expansionsventil	till	förångaren	och	processen	kan	börja	om.	

	

 
figur	5	Adsorptionskylanläggning,	Källa:	http://www.solair-project.eu/	

	
Adsorptionskylning	har	utvecklats	under	den	senare	delen	på	1900-talet	och	många	tester	har	
gjorts	 för	att	undersöka	 soldrivna	kylsystem	baserade	på	adsorption	vid	olika	klimat.	1999	
byggdes	och	testades	en	anläggning	i	Burkina	Faso	baserad	på	kol-metanol	som	uppnått	en	
COP	på	0.13.	Senare	har	även	anläggningar	i	Marocko	och	Paris	testats	med	en	COP	på	0.43	
(Allouhi,	2014).	De	kommersiella	system	baserade	på	adsorption	som	säljs	på	marknaden	idag	
har	 en	 COP	 på	 0.65	 och	 arbetar	 vid	 75-95	 grader	 (SorTech,	 2013),	men	 system	 vid	 andra	
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temperaturer	 är	 också	 möjliga	 beroende	 på	 adsorbent	 och	 köldmediumskombination.	
Fördelar	med	dessa	system	är	att	driftsäkerheten	är	god	och	att	då	de	inte	har	någon	intern	
pump	eller	rörliga	delar.	Detta	medför	även	att	systemen	kräver	minimal	extern	energi	och	
kan	göras	helt	självgående.	En	nackdel	är	dock	att	de	kan	ta	skada	vid	låga	temperaturer	och	
lämpar	sig	därför	inte	i	klimat	med	låg	temperatur	(Allouhi,	2014).	

2.4.4 Ejektorskylning	
Ejektorkylningscykeln	 har	 stora	 likheter	 med	 kompressorcykeln,	 men	 istället	 för	 en	
kompressor	används	en	ejektorpump.	När	det	värmebärande	mediet	i	solfångaren	värms	upp	
skapas	ett	högt	tryck.	Det	höga	trycket	omvandlas	till	kinetisk	energi	ejektorpumpen.	Mediet	
strömmar	genom	ett	konvergerande	munstycke	och	accelereras	till	en	mycket	hög	hastighet.	
Friktionen	mellan	mediet	 som	kommer	ut	ur	munstycket	och	det	omgivande	mediet	 efter	
munstycket	skapar	en	rörelse	i	flödesriktningen.	Om	omgivningen	är	ett	slutet	system	skapas	
ett	undertryck	som	kan	nyttjas	för	att	förånga	ett	köldmedium	vid	låg	temperatur.		

	

 

figur	6	Ejektorpump,	Baserad	på	bild	ifrån	Croll.com	
Ejektorkylcykeln	består	av	fyra	huvudkomponenter:	en	ejektorpump,	kondensor,	förångre	och	
en	generator.	Dessa	beskrivs	nedan	mer	ingående.	

1. Förångare:	Förångaren	låter	ett	köldmedium	förångas	vid	ett	lågt	tryck	för	att	på	så	
sätt	ta	upp	värme	och	skapa	den	efterfrågade	köldeffekten.	

2. Ejektor:	 Gas	med	 högt	 tryck	 accelereras	 genom	 ett	 konvergerande	munstycke	 och	
skapar	ett	undertryck.	Detta	undertryck	utnyttjas	i	förångaren.	

3. Kondensor:	I	kondensorn	kyls	mediet	för	att	åter	kunna	användas.	I	detta	steg	avges	
den	i	upptagna	värmen	till	omgivningen.		
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4. Generator:	I	generatorn	tillförs	värme	till	mediet	ifrån	t.ex.	solfångare	och	skapar	ett	
högt	tryck	som	används	för	att	driva	ejektorpumpen. 

	

 

 

figur	7	Den	Ejektorpumpsdrivna	köldcykeln	
System	baserade	på	en	ejektorpump	har	fördelen	att	temperaturen	på	den	tillförda	värmen	
kan	variera	kraftigt.	Korrelationen	mellan	trycket	på	ångan	och	dess	temperaturer	gör	att	även	
system	med	låga	övertemperaturer	användas,	men	dess	effektivitet	ökar	vid	högre	tryck.	Ett	
optimalt	tryck	för	en	ejektorpump	är	6,8	-	13,8	bar	(Croll	Reynolds,	n.d.),	vilket	 för	mättad	
ånga	motsvarar	en	temperatur	på	167-197	°C	(Havtun,	2014),	men	temperaturer	ned	till	80	°C	
går	att	använda	(Croll	Raynolds,	n.d.).	Fördelar	med	ett	kylsystem	baserat	på	en	ejektorpump	
är	att	det	inte	innehåller	några	rörliga	delar,	vilket	leder	till	att	behovet	av	service	är	lågt	samt	
att	systemet	producerar	minimalt	med	oljud.	En	annan	fördel	är	att	vatten	kan	används	som	
köldmedium	och	det	medför	ejektorpumpsdrivna	kylsystem	kan	användas	i	känsliga	miljöer,	
där	annars	ett	köldmediumsläckage	hade	fått	stora	konsekvenser	(Croll	Reynolds,	n.d.).	Under	
normala	 förhållanden	 uppnås	 en	 låg	 verkningsgrad,	 endast	 ett	 COP	 på	 0.2-0.3,	 och	 dessa	
värden	 sjunker	 kraftig	 om	 användningen	 sker	 utanför	 ejektorpumpens	 optimala	 tryck	
(Pridasawas,	 2006).	 På	 grund	 av	 ejektorkylcykelns	 egenskaper	 finns	 det	 idag	 inga	
massproducerade	kommersiella	system	att	köpa	på	marknaden	(Plam,	n.d.),	men	det	 finns	
flertalet	anläggningar	i	drift	baserad	på	denna	teknik.	

2.4.5 Torkkylning	
Torkkylning	 är	 till	 skillnad	 ifrån	 tidigare	 nämnda	 system	 ett	 så	 kallat	 öppet	 system,	 vilket	
innebär	materia	tillförs	och	bortförs	ifrån	systemet.	I	ett	torkkylsystem	sker	köldcykeln	med	
luften	 som	 önskas	 kylas	 direkt	 istället	 för	 via	 ett	 köldmedium	 som	 i	 de	 tidigare	 beskriva	
systemen.	Vanligtvis	delas	torkkylsystem	in	efter	vilken	torkmedelssort	som	använd,	fast	eller	
flytande.	I	ett	system	baserat	på	ett	fast	torkmedel	adsorberas	fukten	i	 luften	ett	 långsamt	



-19- 
 
 

roterande	 adsorptionshjul.	 Adsorptionshjulet	 är	 vanligtvis	 konstruerat	 utav	 kiselgel,	 zeolit	
eller	litiumklorid	(Allouhi,	2014).	Luften	som	önskas	kylas	förs	först	igenom	absorptionshjulet	
och	avfuktas.	När	adsorbenten	i	den	del	där	luften	strömmar	igenom	är	mättad,	roteras	hjulet	
och	en	ny	omättad	del	fortsätter	att	avfukta	luften.	Värme	tillförs	sedan	till	den	mättade	delen	
och	 fukten	 separeras	 ifrån	 absorbenten	och	 kan	 avges	 till	 omgivningen.	Den	mycket	 torra	
luften	förs	sedan	 igenom	en	förångingskylare.	Värme	 ifrån	 luften	avges	till	vatten	 i	kylaren	
som	 förångas	 och	 luftens	 temperatur	 sjunker.	 I	 förångingskylaren	 anpassas	 även	
luftfuktigheten	 till	 önskad	 nivå.	 I	 miljöer	 med	 varierande	 luftfuktighet	 kan	 även	 en	
kompressorkylare	installeras	för	att	komplettera	förångingskylaren	i	de	fall	luftfuktigheten	blir	
för	 hög	 (Archiblad,	 2001).	 Nedan	 beskrivs	 grundprincipen	 hos	 en	 soldriven	
torkylningsanläggning	med	en	fast	absorbent.		

1. Varm,	 fuktig	 luft	 ifrån	 omgivningen	 äntrar	 systemen	 och	 strömmar	 igenom	 det	
långsamt	 roterande	 avfuktningshjulet.	 Avfuktningen	 är	 en	 exotermisk	 process	 och	
luften	värms.		

2. Den	torra	varma	luften	förs	igenom	en	värmeväxlare	och	kyls	med	hjälp	av	utgående	
luft.		

3. Luften	förs	sedan	igenom	en	förångingskylare	där	den	torra	luften	kyls	och	återfuktas.		
4. Den	utgående	luftens	luftfuktighet	ökas	för	att	öka	värmeväxlarens	effektivitet.		
5. Utgående	luft	värms	i	värmeväxlaren.	
6. En	värmekälla	hettar	upp	luften.	
7. När	den	varma	luften	strömmar	igenom	adsorptionshjulet	värms	hjulet	upp.	När	hjulet	

är	 tillräckligt	varmt	 frigörs	den	 i	adsorbenten	uppbundna	ångan	och	hjulet	kan	åter	
användas	för	avfuktning.		

	

 
figur	8	Torkkylsystem	med	ett	fast	torkmedel	
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I	ett	system	baserat	på	ett	flytande	torkmedel	är	adsorptionshjulet	utbytt	mot	en	avfuktare	
med	en	flytande	absorbent	samt	en	generator.	Ingående	luft	leds	igenom	absorbenten	och	
avfuktas.	Adsorbenten	är	vanligtvis	konstruerad	 litium	eller	 calcium	 (Allouhi,	2014).	Nedan	
beskrivs	grundprincipen	hos	en	soldriven	torkylningsanläggning	med	en	flytande	absorbent.		

1. Luft	 utifrån	 leds	 in	 i	 absorbatorn	 för	 att	 avfuktas.	 Fukten	 binds	 till	 den	 flytande	
absorbenten	 och	 bildar	 en	 lösning.	 Värmen	 som	 genereras	 vid	 den	 exotermiska	
absorptionseffekten	avges	till	omgivningen	via	kyltorn.	

2. Luften	passerar	 igenom	förångingskylaren	där	den	kyls	och	återfuktas	 för	att	 sedan	
kunna	användas.	

3. Den	mättade	lösningen	sprayas	in	i	generatorn	och	med	tillfördvärme	ifrån	separeras	
vattnet	ifrån	absorbenten.		

4. Den	utgående	luften	ifrån	rummet	leds	igenom	generatorn	och	för	med	sig	vattnet	och	
kvar	blir	en	koncentrerad	absorbent	som	åter	kan	användas.	

 

figur	9	Torkkylsystem	med	ett	flytande	torkmedel,	Baserad	på	bild	ifrån	Allouhi,	2014	
 

Effektiviteten	på	ett	system	baserat	på	öppen	absorption	eller	adsorption	är	beroende	på	den	
relativa	luftfuktigheten	och	kan	vid	låg	luftfuktighet	uppnå	en	COP	på	1.1	(Allouhi,	2014).	Då	
luftfuktigheten	stiger,	sjunker	effektiviteten.	För	att	upp	nå	bäst	prestanda	bör	luftfuktigheten	
vara	mindre	än	20%	(Kathbar,	n.d.).	På	grund	av	de	många	rörliga	delarna	kräver	system	av	
denna	typ	kontinuerlig	service	och	vid	system	baserade	på	en	saltlösning	ökar	även	problemen	
med	korrosion.	Soldrivna	kylanläggningar	baserad	på	torkkylning	är	idag	en	populär	metod	att	
skapa	kyla,	vanligtvis	med	vatten	och	litiumbromid	som	köldmedel.	En	fördel	med	ett	öppet	
system	är	att	det	kan	använda	en	absorbent	eller	adsorbent	som	inte	är	skadlig	för	miljön	och	
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kan	därmed	placeras	 i	 känsliga	miljöer	där	annars	ett	 läckage	skulle	 få	 stora	konsekvenser	
(Allouhi,	2014).	

2.5 Olika	sorters	solfångare		
Solfångare	är	en	 speciell	 sorts	värmeväxlare	där	 solens	 strålningsenergi	överförs	 till	 värme	
eller	 elström.	 Energin	 leds	 sedan	 antingen	 direkt	 till	 den	 applikation	 där	 den	 är	 tänkt	 att	
användas,	eller	lagras	i	energilager.	Huvudkomponenten	i	en	solfångare	är	absorbatorn	där	
inkommande	 strålningsenergi	 omvandlas	 till	 värme	 eller	 elström.	 Det	 finns	 flera	 sätt	 att	
konstruera	en	 solfångare	på	och	nedan	beskrivs	de	 fyra	 vanligast	 förekommande.	De	 som	
beskrivs	 är	 plansolfångare,	 vakuumtubssolfångare,	 solfångare	med	 en	 parabolisk	 reflektor	
samt	fotovoltssolfångare.	Solfångare	har	en	livslängd	på	mellan	30	till	50	år	och	kräver	endast	
lite	underhåll	(energimyndigheten,	2016).		

2.5.1 Plan	solfångare	
En	plan	solfångare	är	den	enklaste	formen	av	solfångare	där	en	absorbatorn	har	formen	av	en	
plan	platta.	I	en	plan	solfångare	träffar	solstrålningen	absorbatorn	direkt	och	absorbatorn	görs	
så	 stor	 som	 möjlig	 i	 förhållande	 till	 solfångarens	 yta	 för	 att	 maximera	 dess	 effekt.	 När	
solstrålningen	passerar	 igenom	den	transparenta	framsidan	och	träffar	den	bakomliggande	
absorbatorn	 omvandlas	 energin	 till	 värme.	 Värmen	 överförs	 bort	 via	 konduktion	 till	 en	
värmebärande	vätska,	som	transporterar	bort	värmen	och	kyler	absorbatorn.	Värmebäraren	
förs	antingen	direkt	igenom	hålrum	i	absorbatorn	eller	via	fastmonterade	utanpåliggande	rör.	
Den	 transparenta	 framsidan	 framför	 absorbatorn	 används	 för	 att	 minska	 förlusterna	 via	
konvektion	till	omgivningen,	vilket	görs	genom	att	det	skapas	ett	tunt	lager	stillastående	luft	
emellan	glaset	och	absorbatorn.	Framsidan,	som	ofta	är	av	glas,	minskar	även	förlusterna	via	
strålning	 genom	 att	 vara	 transparent	 för	 stålning	med	 korta	 våglängder,	men	 är	 opak	 för	
värmestrålning	med	lång	våglängd	(Kalogirou,	2003).	Bakom	absorbatorn	finns	 isolering	för	
att	minska	värmeförlusterna	till	omgivningen	ytterligare.		

	
En	 plan	 solfångare	 är	 effektivast	 i	 ett	 klimat	 där	 skillnaden	 mellan	 absorbatorns	 och	
omgivnings	 temperatur	är	 liten.	Verkningsgraden	sjunker	kraftigt	 i	 kallare	klimat	eller	med	
ökad	vind	p.g.a.	ökade	förluster	via	konvektion.	För	komfortkylning	lämpar	den	sig	bäst	vid	på	
absorption	eller	torksystem	som	kräver	en	relativt	låg	drivtemperatur	(Pridasawas,	2006).	

 
figur	10	Plan	solfångare	Källa	http://www.thermotech.se	
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2.5.2 Vakuumtubssolfångare	
I	applikationer	där	högre	drivtemperaturer	krävs,	eller	där	förlusterna	blir	för	höga	med	en	
plan	solfångare,	lämpar	sig	ofta	en	vakuumtubssolfångare.	I	vakuumtubssolfångare	befinner	
sig	absorbatorn	i	centrum	i	en	transparent	tub.	I	tubens	innanmäte	finns	det	ett	vakuum	som	
isolerar	absorbatorn.	Förlusterna	via	konvektion	och	konduktion	till	omgivningen	blir	då	lägre	
än	 för	 motsvarande	 plana	 solfångare.	 Den	 absorberade	 värmen	 förs	 vanligen	 bort	 ifrån	
vakuumtuben	 med	 hjälp	 av	 en	 värmeledare	 eller	 via	 en	 U-rörskonstruktion.	 Vid	 en	 u-
rörskonstruktion	leds	den	värmebärande	fluiden	direkt	igenom	vakuumröret	ifrån	ena	änden	
till	den	andra	för	att	sedan	ledas	tillbaka	igen	och	röret	bildar	formen	utav	bokstaven	u.	En	
annan	 värmeöverföringsmetod	 är	 att	 placera	 en	 värmeledare	 i	 vakuumröret	 som	 leder	
värmen	ut	till	rörets	ände,	där	värmen	sedan	förs	över	till	värmebäraren.	Inuti	värmeledaren	
utnyttjas	 en	 vätske-gas	 fasomvandling	 för	 att	 leda	 värmen	 effektivt.	 Värmeledare	 är	 ofta	
konstruerad	av	ett	kopparrör	som	fästs	längs	med	absorbatorn.	Inne	i	värmeledarens	finns	en	
liten	 mängd	 vätska,	 t.ex.	 metanol	 (Kalougrou,	 2003)	 som	 undergår	 ett	 förångnings-	 och	
kondensationsförlopp.	När	vätskan	värms,	förångas	den	och	stiger	upp	till	vakuumrörets	topp,	
där	värmen	överförs	till	värmebäraren.	Vätskan	kyls	och	kondenserar	för	att	sedan	sjunka	ned	
till	rörets	botten	igen,	se	figur	11.	På	grund	av	att	gravitationen	används	för	för	denna	process	
kan	inte	vakuumtuber	monteras	horisontellt.		

	
För	att	uppnå	önskad	effekt	byggs	system	med	flera	vakuumtuber	på	bredd,	se	figur	12.	En	
fördel	med	ett	system	baserat	på	vakuumrör	är	att	underhåll	ofta	är	enklare	att	genomföra.	
Måste	ett	vakuumrör	bytas	ut	kan	detta	ske	utan	att	ta	systemet	ur	drift	samt	utan	att	hela	
systemet	måste	 tömmas	 på	 den	 värmebärande	 vätskan.	 Vakuumet	 i	 rören	 skapar	 en	 bra	
isolation.	Ett	system	baserat	på	vakuumtuber	är	mindre	känsligt	för	förluster	till	omgivningen	
vid	 vind	 eller	 höga	 övertemperaturer	 än	 ett	 system	 baserat	 på	 en	 plan	 absorbator.	 Vid	
konstruktion	av	en	soldriven	kylanläggning	passar	vakuumtubssolfångare	prestandaområde	
bra	 för	 ett	 system	baserat	på	adsorption,	 tork,	 absorption	och	ejektorsystem	 (Pridasawas,	
2006).	
	
	
	
	
	

	
	
 

	

	

figur	12	Ett	vakuumtubssystem	,	
		 Källa:	Renewableenergyhub.co.uk	

figur	11	En	vakuumtubs	uppbyggnad,	
Källa:	S.Kalougrou	
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2.5.3 Koncentrerad	solfångare	
I	en	koncentrerad	solfångare	koncentreras	ljuset	från	större	yta	med	hjälp	av	en	reflektor	mot	
en	 mindre	 absorbator,	 se	 figur	 13.	 Värmeförlusterna	 till	 omgivningen	 bestäms	 utav	
övertemperaturen	och	arean	på	absorbatorn.	Genom	att	ha	en	mindre	absorbator	 kan	då	
förlusterna	minskas	och	en	god	verkningsgrad	vid	höga	övertemperaturer	behållas.	För	att	
absorbatorn	ska	 ligga	 i	reflektorns	fokalpunkt	måste	reflektorns	vinkel	 justeras	efter	solens	
position	 på	 himmeln	 och	 kräver	 således	 en	 aktiv	 infästning.	 Då	 komplexiteten	 på	 en	
koncentrerad	 solfångare	 är	 hög	 lämpar	 sig	 dess	 system	 bäst	 där	 en	 hög	 övertemperatur	
efterfrågas,	>150°C	(Pridasawas,	2006),	och	där	förlusterna	till	omgivningen	annars	skulle	vara	
för	stora.	För	komfortkylsystem	lämpar	sig	koncentrerade	solfångare	för	system	baserade	på	
adsorption,	absorption	och	en	ejektorpump	(Pridasawas,	2006).		

	

 
figur	13,	Koncentrerad	Solfångare	

	
	

2.5.4 Termiska	solfångares	verkningsgrad	och	kostnad		
Verkningsgraden	hos	en	solfångare	är	beroende	av	temperaturskillnaden	mellan	omgivningen	
och	absorbatorn	samt	solens	intensitet.	När	temperaturskillnaden	blir	större	ökar	förlusterna	
via	konvektion	till	omgivningen	och	det	medför	att	en	effektiv	solfångare	har	en	hög	grad	av	
isolering	samt	en	absorbator	med	liten	ytarea.	Solfångarens	 isoleringsgrad	och	komplexitet	
påverkar	även	dess	pris.	Vid	val	av	solfångare	är	det	viktigt	att	veta	vilken	drivtemperatur	som	
erfordras	för	att	kunna	finna	den	bästa	lösningen.	Effektiviteten	hos	en	plan	solfångare	kan	
approximeras	med,	(Pridasawas,	2006)		

	 	 𝜂 = 0.8 − 5 1,<1;
U

	 	 	 (8)	

och	en	vakuumtubssolfångare	med:	

	 𝜂 = 0.8 − 1.5 1,<1;
U

	 	 	 (9)	

Då	 en	 solfångare	 med	 en	 koncentrerande	 parabolisk	 reflektor	 har	 en	 betydligt	 mindre	
absorbatorarea	 än	 plan	 eller	 vakuumtubssolfångare,	 lämpar	 den	 sig	 bra	 vid	 större	
temperaturskillnader.	 Verkningsgraden	 hos	 en	 solfångare	 med	 parabolisk	 reflektor	 har	
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simulerats	av	C.	Tzivandis	och	E.	Bellos,	(Tzivandis,	2015)	och	presenteras	tillsammans	med	
approximationen	för	plana	och	vakuumtubssolfångare	i	figur	14.  

 

	
	

 
figur	14	Verkningsgrad	hos	plana	vakuumtubs	och	koncentrerade	solfångare	vid	en	global	strålnings	

intensitet	på	800	wm-2	
	

2.5.5 Fotovoltsolfångare	
En	fotovoltsolfångare	omvandlar	energin	ifrån	inkommande	solstrålning	till	elektrisk	energi.	
Elektriciteten	 kan	 sedan	 användas	 för	 att	 driva	 önskad	 kylprocess.	 Fotovoltsolfångarens	
absorbatoryta	är	täckt	med	ett	halvledarmaterial	och	när	fotonerna	i	solens	strålar	träffar	det	
exciterats	dess	elektroner	och	en	elektrisk	ström	bildas.	Det	finns	många	material	som	kan	
användas	vid	solcellstillverkning	men	kisel	är	det	vanligaste	(Andrén,	2011).	Under	de	senaste	
tio	 åren	 har	 verkningsgraden	 på	 kommersiella	 solceller	 ökat	 ifrån	 cirka	 12%	 till	 16%	 för	
kiselsolceller	 och	 för	 tunnfilmssolceller	 ifrån	 9%	 till	 13%	 samtidigt	 som	 priset	 har	minskat	
kraftigt.	Det	finns	även	solcellssystem	som	är	uppbyggda	i	flera	skikt,	så	kallade	tandemceller,	
som	idag	har	en	verkningsgrad	omkring	45%	men	dessa	har	idag	en	hög	investeringskostnad	i	
förhållande	 till	 andra	 system.	 I	 Europa	 har	 priset	 för	 en	 typisk	 anläggning	 på	 10-100	 kWp	
minskat	ifrån	14000	€/kWp	år	1990	till	1280	€/kWp	i	slutet	utav	år	2015.	Detta	betyder	en	
minskning	på	omkring	90%	över	en	25	års	period,	vilket	motsvarar	en	minskning	på	ca	9%	per	
år	(Fraunhofer	Institute	for	Solar	Energy	Systems,	2016).	
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3 Investeringskostnad	för	ett	soldrivet	kylsystem.		
I	denna	del	av	rapporten	undersöks	investeringskostnaden	för	en	soldriven	kylanläggning	med	
en	 köldeffekt	 på	 100kW	 samt	 hur	 stor	 area	 solfångare	 eller	 fotovoltsolceller	 de	 i	
litteraturstudien	undersökta	metoderna	kräver	för	att	generera	effekten.	Då	kylanläggningars	
prestanda	 är	 beroende	 av	 externa	 parametrar	 har	 installation	 utav	 en	 kylanläggning	
undersökts	vid	två	olika	platser,	Stockholm	och	Madrid.	Solens	irradians	påverkar	solfångarnas	
och	fotovoltcellernas	verkningsgrad.	Torkkylsystem	påverkas	även	av	luftensfuktigheten.	

3.1 Metod		
I	detta	avsnitt	beskrivs	det	tillvägagångssätt	samt	de	antaganden	som	har	används	 i	denna	
rapportdel.	 I	 figur	 15	 illustreras	 hur	 arbetsprocessen	 har	 strukturerats.	 I	 ett	 första	 skede	
gjordes	en	litteraturstudie	där	information	insamlades	med	hjälp	av	böcker,	tidigare	rapporter	
samt	databaser.	 Inför	 investeringskostnadsberäkningarna	kontaktades	olika	kylsystems	och	
solfångarleverantörer	för	att	kunna	skapa	en	ekonomisk	överblick	över	respektive	system.	När	
tillräcklig	information	erhållits	så	kunde	en	beräkningsmodell	för	investeringskostnaden	samt	
solfångararea	ställas	upp.	Beräkningsmodellen	har	mestadels	gjorts	i	programmet	Excell	men	
även	Matlab	har	används.	Resultaten	ifrån	beräkningsmodellen	har	sedan	tolkas	och	därefter	
har	en	rimlighetsanalys	gjorts.	Slutligen	förs	en	diskussion	utifrån	resultaten	som	erhållits.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		

Litteraturstudie	
Kylmetoder,	Solfångare,	Termodynamik	

Datainsamling	
Kontakt	kylanläggningsproducenter	

Beräkningsmodell	
Tillämpning	av	litteraturstudien,	data	

och	införande	utav	antaganden	

Tolkning	utav	resultat	
Kontrollräkning	och	rimlighetsbedömning		

Diskussion	
Känslighetsanalys,	variation	utav	

parametrar	och	slutsatser	

figur	15	Metodstruktur	
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3.2 Klimat	
Den	uppmätta	medelglobalstrålningen	under	de	varmaste	timmarna	en	solig	dag	under	2015	
var	 i	 Stockholm	 på	 omkring	 800	 w/m2	 (STRÅNG,	 2015).	 Den	 relativa	 luftfuktigheten	 är	
beroende	utav	temperaturen.	När	temperaren	går	upp	sjunker	luftfuktigheten.	Den	relativa	
luftfuktighets	medelvärde	i	Stockholm	under	juli	månad	är	omkring	75%.	Men	kan	sjunka	ned	
till	50-60%	dagtid	en	molnfri	dag.	(SMHI,	2015-1,	Wern,	2013).	I	Madrid,	Spanien,	är	solens	
irradians	 1060	 w/m2	 under	 sommarmånaderna	 när	 solen	 är	 framme.	 Den	 relativa	
luftfuktighetens	medelvärde	i	juni-augusti	är	i	Madrid	35-40%	(AEMet,	nd.)	och	kan	gå	ned	till	
25%	 en	 solig	 dag	 (WeatherOnline,	 2015).	 Irradiansen	 skiljer	 sig	 över	 året	 och	 i	 tabell	 2	
presenteras	medelirradiansens	årsvaration. 

 
tabell	2	Medelirradians	för	Stockholm	och	Madrid,	Källa:	Manz,	2011.	

Globalstrålning	(kWh/m2)/månad	 Stockholm	 Madrid	
Jan	 10	 66	
Feb	 26	 77	
Mar	 68	 141	
Apr	 110	 153	
Maj	 164	 204	
Jun	 174	 223	
Jul	 165	 230	
Aug	 130	 201	
Sep	 78	 150	
Okt	 36	 105	
Nov	 12	 64	
Dec	 6	 49	
Totalt	per	år	 979	 1663	
	

3.3 Kylsystem	
För	att	kunna	göra	en	undersökning	om	investeringskostnaden	har	olika	kylsystemstillverkare	
kontaktats	 och	 offerter	 på	 systemen	 har	 tagits	 in.	 I	 tabell	 3	 presenteras	 tre	 olika	 system	
tillsammans	med	data	ifrån	tillverkare.	Kylsystem	baserat	på	ejektorpumpsteknik	kommer	inte	
att	undersökas	i	denna	del	då	det	för	närvarande	inte	finns	något	system	i	serieproduktion	
baserat	på	den	tekniken.	Torkkylningssystem	kommer	även	ej	att	undersöka	p.g.a.	bristande	
intresse	 ifrån	 kylsystemstillverkare	 och	 leverantörer	 att	 delta	 i	 denna	 studie	 och	 således	
saknas	tillförlitlig	data	för	system	av	den	typen.		
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tabell	3	Kylsystemdata,	data	ifrån	leverantörer	under	April	2016	

Systemtyp	 Adsorption	 Absorption	 Kompressor	
Producent	 SorTech	 AGO	AG	 Trene	
Modell	 eCoo	2.0	60	IPS	 Ago	congelo	 CGAX-035	
Effekt	 96kW	 100	kW	 105	kW	
Drivtemperatur	 55-95°C	 105°C	 -	
COP	 0.65	 0.46	 3.2	
Inköpskostnad	 851	864	SEK	1	 3	090	000	SEK2	 225	000	SEK	
Kostnad	per	kW	 8874	sek	 30	900	sek	 2143	sek	
	
För	att	undersöka	kostnad	för	olika	solfångarsystem	har	stickprov	på	marknaden	gjorts.	Data	
som	presenteras	i	tabell	4	är	ifrån	leverantör	angiven	data	och	kommer	att	ligga	till	grund	för	
de	ekonomiska	kalkyler	som	görs	i	senare	avsnitt.		

	

tabell	4	Solfångardata,	data	ifrån	leverantörer	under	April	2016	

Systemtyp	 Plansolfångare	 Vakuumtubssolf
ångare	

Koncentrerad	
solfångare	

Fotovolt	
solcell	

Leverantör	 Handskholmen	 Handskholmen	 Gaiasolar	 Norden	solar	

Modell	 HIAB-2.0/1/87	 SB-1800/58-18	 PT-30	 250w	ET	
storlek	 2,0	m2	 2,78	m2	 15,3	m2	 1,62	m2	

Antal	 4	 4	 1	 40	

Tillbehör	 Ackumulatortank,	
pump,	styrenhet	

Ackumulatortank,	
pump,	styrenhet	

Ackumulatortank,	
pump,	styrenhet	3	

Växelriktare,	
kablage	

Pris		 23000	sek	 33550	sek	 58	250	sek4	 107	900	sek	

Pris	per	
kvadratmeter	

2870	sek	 3017	sek	 3810	sek	 1668	sek	
	

3.4 Antaganden	för	beräkningsmodeller	
• Verkningsgraden	på	solfångarna	och	fotovoltsolcellerna	ändras	 linjärt	med	variation	

utav	irradiansen.		
• Kostnad	 för	 en	 kylanläggning	 kan	 linjärt	 anpassas	 till	 en	 referenskostnad	 i	 samma	

storleksordning	
• Fotovoltsolceller	balanseras	med	hjälp	av	ström	ifrån	elnätet	och	kräver	således	ingen	

energilagring.	
• Verkningsgraden	är	för	en	torkkylcykel	är	ej	beroende	utav	den	relativa	luftfuktigheten		
• Den	uppmätta	irradiansen	är	den	samma	som	energin	som	träffar	solfångaren	

	
                                                
 
1 Pris ifrån leverantör angivet till 93705 €. Omräknat med valutakursen 1 Sek = 0,11 € , den 11 April.  
2 Pris ifrån leverantör angivet till 340 000 €. Omräknat med valutakursen 1 Sek = 0,11, den 11 April.  
3 Kostnad för pump, styrenhet och ackumulatortank är baserade på kostnaden för motsvarande utrustning till vakuumtubssolfångarens och 
linjärt anpassat efter solfångararea. 
4 Pris ifrån leverantör angivet till $2750. Omräknat med valutakursen $1 = 8.13 Sek, den 25 April 2016. 
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3.5 Beräkningsmodell	
I	 detta	 avsnitt	 presenteras	 den	 beräkningsmodell	 som	 används	 för	 att	 beräkna	
investeringskostnaden	 samt	 area	 solfångare	 som	krävs	per	 kW	kylning.	 Systemen	 som	har	
undersökts	är	i	storleksordningen	100	kW.	

	
Fotovoltsolcellers	effekt	anges	i	kilowatt	peak	,kWp,	vilket	är	den	maxeffekt	de	kan	leverera.	
Effekten	 har	 uppmätts	 i	 en	 testmiljö	 med	 en	 solintensitet	 på	 I=1000	 w/m2.	 I	 Sverige	 är	
strålningen	en	solig	dag	endast	80%	utav	referensstrålningen	som	används	vid	standard	testet,	
I=800,	därför	har	beräknas	effekten	för	solceller	som	är	placerade	I	Sverige	generera	endast	
80	%	utav	kWp.	Detta	medför	även	antagandet	att	kostnaden	per	kW	genererad	ström	är	25%	
högre	för	en	installation	i	Sverige	än	priset	per	kWp.	Kostnad	per	verklig	effekt	har	beräknats	
med	

	
	 	 VW)+)X)-+

YZ[959*9*;8	92297+
= VW)+)X)-+

YZ\
𝐼 ,`abacadb		 	 (10)	

	
där	 	 	

	𝐼 ,`abacadb =
	U

Uefff	
		 	 	 (11)	

	
Solfångarnas	 verkningsgrad	 har	 beräknats	 med	 ekvation	 8	 och	 9,	 och	 som	 presenteras	 i	
litteraturstudien.	

	
Följande	ekvationer	är	gemensamma	för	både	solfångare	och	fotovoltsolceller.	
För	att	beräkna	arean	solfångare	eller	fotovoltsolcell	som	krävs	per	kW	genererad	ström	eller	
värme	har	följande	ekvation	används.		

	
	

gh)-2å56;*9/2)+)X)-+@9--9*
YZ[959*9*;8	92297+

= i
j∗U

		 	 	 (12)	

Med	 den	 area	 fotovoltcell	 eller	 solfångare	 som	 krävs	 per	 genererad	 effekt	 kan	 man	
tillsammans	med	de	olika	kylanläggningarnas	effektivitet,	COP,	beräkna	den	area	erfordras	
per	genererad	köldeffekt.	

	
	

gh)-2å56;*9/2)+)X)-+@9--9*
YZ[959*9*;8	7ö-892297+

= 𝐶𝑂𝑃 ∗ gh)-2å56;*9/2)+)X)-+@9--9*
YZ[959*9*;�	92297+

	 	 (13)	

	
Vid	kostnadsberäkning	för	kylanläggningens	solfångare	eller	fotovoltceller	nyttjas	föregående	
ekvationer	samt	den	totala	genererade	köldeffekten	som	har	definierats	till	100	kW.	Det	ger	
då	följande	ekvation	för	solfångare	för	respektive	systemkostnad.	

	
𝐾lad`åmnopq =

gh)-2å56;*9
YZ[959*9*;8	7ö-892297+

∗ 𝑘𝑊rqmqpqpos	Yödsq``qYb ∗
Vh)-2å56;*9
g:)-2å56;*9

		 (14)	

	
Samt	 följande	 ekvation	 för	 kostnaden	 för	 fotovoltsolceller	 för	 en	 anläggning	 i	 jämförbar	
storlek.		

	 𝐾^abacadb =
VW)+)X)-+

YZ[959*9*;8	92297+
𝐶𝑂𝑃 ∗ 𝑘𝑊rqmqpqpos	Yödsq``qYb	 (15)	
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För	 att	 kunna	 jämföra	 de	 olika	 systemen	 som	 behandlas	 i	 denna	 rapport	 har	 en	
systemjämförelsekostnad	 beräknats	 då	 de	 jämförda	 systemen	 inte	 har	 exakt	 samma	
köldeffekt.	Detta	kan	göras	med	den	definierade	köldeffekten	på	100	kW	samt	den	köldeffekt	
som	kylanläggningen	enligt	leverantören	genererar.		

	

	 𝐾täv`öpqdlq = 𝐾Umcqlbqpwmn ∗
YZx92

YZhy9@
		 	 	 (16) 

  
 

4 Resultat	
I	denna	rapportdel	presenteras	de	resultat	som	har	framkommit	beräknats	fram	samt	ifrån	
litteraturstudien.	

4.1 För	och	nackdelar	med	de	olika	metoderna	
Vid	val	av	kylanläggningar	som	skall	undersökas	vid	en	eventuell	investering	finns	det	många	
aspekter	att	ta	hänsyn	till.	Nedan	i	tabell	5	presenteras	för	och	nackdelar	med	respektive	
kylmetod.	
 

tabell	5	För	och	nackdelar	med	de	undersökta	kylsystemen	
Metod	 Fördel	 Nackdel	

Fotovoltsolcellsdriven	
-kompressorcykel	

• Kan	kompletteras	med	el	
ifrån	elnätet	vid	nätter	eller	
moln	

• Stort	utbud	
• Skalbart	
• Kan	utnyttja	redan	

installerade	kylanläggningar	
utan	modifikation			

• Genererar	elektricitet	de	
dagar	de	dagar	kylning	ej	
behövs	

• Priset	på	fotovoltsolceller	
är	relativt	högt	

• Kan	inte	utnyttja	annan	
energiform	än	elström		

• Fotovoltsolcellerna	har	en	
låg	verkningsgrad	

• Kompressorer	producerar	
oljud	

Absorptionscykel	 • En	låg	drivtemperatur	
• Tystgående	
• Hög	tillförlitlighet	
• Kan	göras	utan	extern	energi	

	

• Komplext	system	som	
kräver	avancerade	
kunskaper	

• Fysiskt	stor	
• Hög	installationskostnad	

Adsorptionscykel	 • En	låg	drivtemperatur	
• Hög	driftsäkerhet	
• Inga	rörliga	delar	
• Ingen	pump	som	kräver	

elström	

• Fysiskt	stor	
• Liten	produktionsvolym	
• Känslig	för	låga	

temperaturer	under	t.ex.	
natt	
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Ejektorcykel	 • Inga	rörliga	delar	
• Låga	servicekostnader	
• Naturligt	köldmedium	
• Tystgående	
• Kan	installeras	i	känsliga	

miljöer	

• Hög	drivtemperatur	
• Lågt	COP	
• COP	känsligt	för	

variationer	i	
drivtemperatur	

• Hög	drivtemperatur	för	
optimal	prestanda	

• Inga	färdiga	kommersiella	
system	finns	på	
marknaden	

Torkcykel	 • Högt	COP	
• Optimerar	den	relativa	

luftfuktigheten	i	utgående	
luft	

• Prestanda	beroende	på	
luftfuktighet	

• Kräver	vattentillförsel		
• Korroderar	
• Konstant	underhåll	

	

4.2 Solfångararea	per	kW	kyleffekt	
En	 viktig	 aspekt	 vid	 val	 av	 installation	 är	 tillgänglig	 yta	 där	 solfångare	 kan	 placeras.	 I	 en	
stadsmiljö	med	högt	pris	per	kvadratmeter	eller	endast	liten	tillgänglig	area,	kan	en	kylmetod	
som	 kräver	 en	 liten	 area	 vara	 fördelaktigt.	 Mängden	 energi	 som	 absorberas	 i	 en	
solfångaranläggning	är	direkt	proportionerlig	emot	dess	area.	I	figur	16	presenteras	hur	stor	
area	solfångare	som	de	undersökta	kylmetoderna	kräver	per	kW	genererad	kyleffekt	vid	en	
installation	 stationerad	 i	 Stockholm	 respektive	 Madrid.	 Solfångarnas	 verkningsgrader	 och	
kylanläggningarnas	 effektivitet	 är	 baserade	 på	 en	 information	 som	 presenterats	 i	
litteraturstudien.	Beräkningsmodellen	finns	i	del	3.5	tidigare	i	rapporten	och	beräkningarna	
finns	presenterade	i	bilaga	1.	Dessa	beräkningar	avser	endast	arean	solfångare	som	krävs	och	
tar	inte	hänsyn	till	kylanläggningens	fysiska	storlek	som	också	kan	vara	en	avgörande	faktor	i	
situationer	där	anläggningens	storlek	önskas	hållas	lågt.	Plana	solceller	lämpar	sig	inte	för	en	
ejektorpumpsdriven	 installation	 och	 med	 den	 valda	 beräkningsmodellen	 för	 solfångarens	
verkningrad,	resulterar	beräkningarna	i	en	oändlig	solfångarareal	vid	en	installation	i	Sverige.	
Plana	solfångare	tillsammans	med	en	ejektorpumpsdriven	installation	är	därför	borttagen	från	
tabellen.	En	installation	placerad	i	Sverige	skiljer	sig	ifrån	en	installation	i	Spanien	på	grund	av	
den	 i	 Spanien	 starkare	 solstrålningen	 och	 den	 mindre	 skillnaden	 mellan	 driv-	 och	
omgivningstemperatur.	Trots	de	olika	förutsättningarna	så	visar	beräkningarna	att	torkkylning	
driven	 utav	 vakuumtubssolfångare	 kräver	 minst	 areal,	 oavsett	 placering	 i	 Sverige	 eller	
Spanien.	Näst	minst	areal	kräver	en	kompressordriven	kylanläggning.	
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figur	16	Solfångararea	per	genererad	kW	kyla	

	

4.3 Solfångarkostnad5för	ett	redan	existerande	system6	
Investeringskostnaden	 för	 solfångare	 varierar	 kraftigt	mellan	de	undersökta	 kylsystemen.	 I	
figur	17	presenteras	investeringskostnaden	för	de	solfångare	som	erfordras	för	att	generera	
1kW	 kyla	 med	 respektive	 system	 som	 har	 undersökts.	 Kostnaden	 avser	 endast	
komponentkostnaden	 och	 avser	 ej	 övriga	 kostnader	 som	 installationskostnad	 eller	
monteringstillbehör.	 Investeringskostnaden	 för	vakuumtubssolfångare	är	endast	5%	dyrare	
per	kvadratmeter	än	plana	solfångare	och	koncentrerade	solfångare	skiljer	endast	32%,	se	
tabell	4.	Detta	medför	att	den	 inbördes	relationen	mellan	de	olika	solfångarnas	areabehov	
även	återspeglas	i	dess	investeringskostnad.	Kostnadsskillnaden	mellan	fotovoltsolceller	och	
de	termiska	solfångarna	är	betydligt	större	och	kostnadsskillnaden	mellan	plana	solfångare	
och	 fotovoltsolceller	 är	 352%.	 Detta	 medför	 att	 sett	 till	 endast	 solfångarnas	
investeringskostnad	är	en	lösning	som	är	baserad	på	eldrift	den	dyraste,	även	om	areabehovet	
är	 lägre.	 P.g.a.	 den	 starkare	 solstrålningen	 och	 den	 mindre	 temperaturskillnaden	 är	
investeringskostnaden	 för	 ett	 system	 installerat	 i	 Spanien	 lägre	 än	 för	 samma	 installerade	
system	 i	 Sverige,	 men	 Spanien	 har	 samtidigt	 ett	 högre	 kylbehov	 och	 större	 kylsystem	
erfordras.	 Plana	 solfångare	 gynnas	 av	 att	 temperaturskillnaden	 som	 krävs	 är	 lägre	 i	 ett	
varmare	klimat	och	differensen	i	investeringskostnad	mellan	plana	och	vakuumtubssolfångare	
är	där	med	mindre	vid	en	installation	i	Spanien	än	vad	en	motsvarande	installation	skulle	vara	
i	Sverige.	

	

                                                
 
5 COP baserad på data ifrån leverantör 
6 COP baserad på teoretisk data ifrån litteraturstudie 
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figur	17	Kostnad	för	solfångare	per	genererad	kW	kyla	

4.4 Systemkostnad78	
Sätt	till	den	totala	anläggningsinvesteringskostnaden	ändras	den	inbördes	kostnadsordningen	
mellan	de	tre	undersökta	systemen.	P.g.a.	stora	produktionsvolymer	är	investeringskostnaden	
för	 en	 kompressordriven	 kylanläggning	 längre	 än	 anläggningar	 baserade	 på	 de	 andra	
metoderna	kylmetoderna	.	Vid	ett	stickprov	utav	kylanläggningar	som	finns	på	marknaden,	se	
tabell	3,	med	en	effekt	omkring	100	kW	så	kostar	en	kompressordriven	kylanläggning	endast	
24%	 av	 vad	 än	 en	 kylanläggning	 baserad	 på	 adsorption	 gör	 och	 7%	 av	 en	 baserad	 på	
absorption.	 I	 figur	 18	 presenteras	 investeringskostnaden	 för	 respektive	 kylanläggning	med	
plana,	 vakuumtubs	 eller	 en	 koncentrerad	 solfångare.	 Kompressorkylanläggningens	 högre	
effektivitet	 samt	 lägre	 pris	 kompenserar	 för	 den	 högre	 fotovoltsolcellskostnaden.	
Investeringskostnaden	för	en	kompressordriven	kylanläggning	hamnar	mellan	kostnaden	för	
en	anläggning	baserad	på	adsorption	och	absorption.	Vid	en	termiskt	driven	 installation	är	
solfångare	 baserade	 på	 vakuumtuber	 den	mest	 lönsamma	 lösningen	 för	 absorption	 såväl	
adsorption,	dock	så	är	skillnaderna	jämt	emot	andra	solfångare	liten	och	andra	faktorer	kan	
då	vara	de	avgörande.		
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figur	18	Systemkostnad	per	genererad	kW	kyla	

5 Diskussion		
Att	 finna	nya	 sätt	 för	 att	minska	 vårt	 effektbehov	är	 idag	 kritiskt	 för	 att	minska	den	 stora	
globala	klimatförändringen.	Det	är	därför	idag	viktigt	att	vi	inte	bara	fokuserar	på	en	metod	
eller	teknik	för	att	minska	energianvändning	ifrån	icke	förnybara	energislag.	Det	finns	många	
olika	sätt	att	driva	en	kylanläggning	förnybart	och	solenergi	är	bara	en	metod	i	en	uppsjö	utav	
möjligheter.	Fördelen	med	just	solenergi	är	dock	att	effektbehovet	och	tillgänglig	energi	har	
ett	starkt	samband.	 I	varmare	klimat	med	ett	stort	kylbehov	finns	det	en	stor	potential	att	
både	spara	pengar	och	miljö	med	soldrivna	kylanläggningar,	men	troligtvis	på	grund	av	den	
mycket	 högre	 investerings	 kostnaden	 avskräcks	många	 från	 den	 första	 investeringen.	 Idag	
kostar	en	kompressordriven	kylanläggning	på	100kW	225	000	sek	och	solceller	för	att	driva	
samma	 anläggning	 kostar	 2	 431	 000	 sek.	Denna	 relation	medför	 troligtvis	 att	många	 bara	
investerar	 i	 kylanläggningar	 som	 sedan	 drivs	 med	 el	 ifrån	 elnätet,	 trotts	 att	 det	 ur	 ett	
långsiktigt	 perspektiv	 finns	 potential	 spara	 både	 pengar	 och	miljö.	 I	 länder	med	 ett	 stort	
kylbehov	kan	då	en	hög	andel	solenergi	 i	elnätets	energimix	då	användas	för	att	 flytta	den	
stora	investeringskostnaderna	ifrån	enskild	kylanläggnings	ägare	till	energibolag	och	på	så	sätt	
skapa	en	soldriven	kylanläggning.	Fördelen	med	detta	är	att	även	privatpersoner	med	även	
små	kylanläggningar	skulle	indirekt	bli	soldrivna.	I	Sverige	finns	det	endast	ett	kylbehov	under	
en	liten	del	utav	året	och	det	finns	perioder	under	vår	och	höst	där	varken	värme	eller	kyla	
erfordras.	Under	dessa	tider	på	året	kan	en	installation	baserad	på	fotovoltsolceller	producera	
elström	som	kan	användas	till	andra	applikationer	eller	säljas	till	elnätet.	Den	termiska	energin	
ifrån	solfångare	har	inte	lika	många	användningsområden,	och	detta	medför	att	även	om	en	
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fotovoltsolcellskylanläggning	 är	 en	 större	 investering	 per	 genererad	 kW	 kyla	 då	 kan	 den	
användas	en	större	del	utav	året	och	investeringen	kan	återbetalas	snabbare.	Fördelen	med	
termiska	solfångare	är	dock	att	verkningsgraden	är	betydligt	högre	och	under	de	dagar	på	året	
som	värme	erfordras	är	de	betydligt	effektivare	än	fotovoltsolceller	vid	uppvärmning.		

6 Slutsatser	och	framtida	arbete	
Tekniken	utvecklas	snabbt	och	i	en	värld	med	ett	klimat	under	förändring	kommer	behovet	av	
effektiva	kyllösningar	att	öka.	De	tekniker	och	metoder	som	har	presenterats	i	denna	rapport	
har	utvecklats	stadigt	de	senaste	åren	både	tekniskt	och	kostnadsmässigt.	Metoderna	som	har	
undersökts	har	alla	sina	för	och	nackdelar	och	lämpar	sig	bra	i	olika	situationer	som	t.ex.	ett	
system	som	baseras	på	torkylning	bör	p.g.a.	sin	storlek	inte	installeras	där	kostnaden	för	det	
utrymme	 som	 kylanläggningen	 kräver	 är	 högt.	 Den	 teknik	 som	 utvecklas	 kraftigast	 är	
fotovoltsolceller,	där	framförallt	 investeringskostnaden	har	sjunkit	kraftigt	de	senaste	åren.	
Fotovoltsolcellen	är	kanske	den	teknik	som	i	framtiden	kommer	att	dominera	marknaden,	om	
en	 god	 verkningsgrad	 uppnås.	 Om	 investeringskostnadsminskningen	 för	 fotovoltsolceller	
fortsätter	med	samma	hastighet	som	tidigare,	9%	per	år,	kommer	det	endast	dröja	9	år	innan	
det	kompressordrivna	kylsystemet	drivet	med	fotovoltsolceller	är	det	mest	lönsamma	vid	en	
installation	 i	 Sverige,	 förutsatt	 att	 investeringskostnaden	 för	 de	 andra	 metoderna	 inte	
förändras.	Skulle	fotovoltsolcellernas	verkningsgrad	öka	med	20%	ifrån	16%	till	19,2%	skulle	
totalkostnaden	 för	 en	 installation	 på	 100kW	 minska	 med	 ungefär	 15%	 Vid	 en	
kompressordriven	 kylanläggning	 som	 drivs	 med	 fotovoltpaneler	 så	 står	 panelerna	 för	 en	
nästan	hela	totalkostnaden	medans	kompressorn	endast	har	en	mindre	kostnadsinverkan.	Ett	
sådant	 system	 gynnas	 mer	 av	 en	 utveckling	 inom	 solcellsteknik	 än	 genom	 förbättrad	
kylanläggningseffektivitet.	 I	situationen	med	ett	system	som	baserats	på	absorption	så	står	
endast	 solfångarna	 för	 en	 fjärdedel	 av	 den	 totala	 kostnaden	 och	 vidareutveckling	 utav	
kyltekniken	och	dess	kostnad	har	störst	inverkan	på	totalpriset.	En	stor	potential	har	även	de	
så	 kallade	 hybridsystem	 som	 kombinerar	 flera	 kylmetoder,	 där	man	 kan	 både	 värme	 och	
elström	 används	 som	 drivenergi.	 Idag	 existerar	 det	 t.ex.	 torkkylsystem	 med	 både	
förångingskylare	och	en	kompressordriven	kylare	för	att	kunna	tillgodose	kylbehovet	vid	alla	
situationer.	Det	tillverkas	även	solfångare	som	både	absorberar	värme	och	genererar	elström	
som	kan	komma	att	bli	en	viktig	del	i	framtidens	hybridsystem.	
	
Då	det	är	många	aspekter	som	påverkar	valet	utav	kylmetod	och	det	behöves	vidare	studier	
för	att	motivera	valet	vid	ett	eventuellt	inköp.	Då	systemen	är	självgående	och	endast	behöver	
en	liten	tillförsel	utav	annan	energi	än	solenergi	bör	driftskostnaderna	vara	små	i	förhållande	
till	investeringskostnaden,	men	bör	ändå	analyseras	för	att	skapa	ett	bättre	underlag.	Vidare	
behövs	en	analys	utav	servicebehov	göras	för	att	komplettera	denna	rapport	för	att	undersöka	
hur	driftskostnaderna	för	service	långsiktigt	påverkar	kylmetodsvalet.		
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7 Känslighetsanalys	
De	beräkningar	som	har	presenterats	i	denna	rapport	har	baserats	på	den	global	irradiansen	
ligger	nära	sitt	toppvärde.	I	verkligheten	ligger	irradiansen	endas	på	denna	nivå	ett	maximalt	
ett	par	 timmar	en	dag	med	mycket	stark	sol	och	kan	även	då	variera	hastigt	då	t.ex.	moln	
skymmer	 den	 direkta	 solstrålningen.	 När	 den	 direkta	 solstrålningen	 plötsligt	 minskar	
förändras	även	kylbehovet,	men	p.g.a.	den	termiska	trögheten	så	minskar	behovet	av	kylning	
långsammare	än	den	tillgängliga	solenergin.	Prestandan	hos	en	kylmaskin	är	beroende	utav	
flera	 aspekter	 så	 som	 tillgänglig	 placering	 utav	 solfångare,	 solfångarvinkel,	 utetemperatur,	
skuggande	objekt	och	väder.	Om	inte	maximal	verkningsgrad	uppnås	förändras	lönsamheten	
och	investeringskostnaden	för	ett	kylsystem.	I	figur	19	presenteras	den	procentuella	ökningen	
utav	 investeringskostnaden	för	de	olika	systemen	som	presenterats	 i	resultatdelen	med	en	
20%	verkningsgradsminskning.		
	

	
figur	19	Kostnadsökning	vid	20	%	verkningsgradsförlust	

	
Arean	som	krävs	för	respektive	metod	är	direkt	sammanbundet	med	systemets	verkningsgrad.	
Går	 verkningsgraden	 upp	 20%	 för	 systemet	 behövs	 även	 20	 %	 mindre	 areal	 solfångare.	
Variationer	i	solfångarnas	pris	måste	variera	relativt	kraftigt	för	att	påverka	vilken	solfångartyp	
som	är	den	mest	lönsamma.	För	att	plana	solfångare	ska	vara	den	mest	lönsamma	solfångaren	
för	en	absorptionskylanläggning,	måste	dess	pris	gå	ned	med	20	%.	De	beräkningar	som	gjorts	
har	 baserats	 på	 att	 den	 globala	 irradiansen	 är	 den	 samma	 som	 den	 irradians	 som	 träffar	
solfångarens	absorbator.	Detta	stämmer	i	det	fall	solen	står	rakt	upp	på	himlen	vilket	inträffar	
endast	en	mycket	kort	tidsperiod	på	dagen.	Om	vinkeln	på	solfångarna	har	anpassats	till	solens	
infallsvinkel	genererar	de	en	högre	effekt	än	den	i	beräkningsmodellen	antagna	då	den	globala	
irradiansen	har	mätts	på	en	horisontell	yta.		
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