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Abstrakt  

För att hålla ett behagligt inomhusklimat på fartyg krävs kylning under den varma tiden på året. Denna 
kylning kräver energi. Detta arbete är en undersökning om huruvida denna energiåtgång kan minskas 
genom så kallad frikylning. ROPAX-färjan Finntrader som trafikerar linjen Malmö–Travemünde har 
använts som exempel. 

 
Undersökningen utfördes genom att skapa en beräkningsmodell där ett köldbärarsystem med möjlighet 
till frikylning kopplades in i Finntraders nuvarande HVAC-system, tillsammans med nuvarande 
kylmaskiner. Statistik över lufttemperatur, luftfuktighet och sjövattentemperatur för perioden 2013–
2015 införskaffades. Denna statistik fördes in i beräkningsmodellen. Resultatet av beräkningarna blev 
att en viss mängd energi kunde sparas med frikylning, hur mycket beroende på värmeväxlarnas 
effektivitet.  
 
Mängden energi som kunde sparas var förhållandevis liten jämfört med kostnaden för de komponenter 
modellen krävde.  
 
Nyckelord: 
Frikyla, Östersjön, HVAC, luftkonditionering, bränslebesparing. 
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Abstract 

To maintain a comfortable climate on board ships, cooling is necessary during the warm period of the 
year which requires energy. This thesis is a survey about whether so-called free cooling could reduce 
this energy consumption. The ROPAX-ferry Finntrader trafficking the route Malmö–Travemünde has 
been used as an example. 
 
This survey was carried out by creating a calculation model in which a brine system with a possibility 
of free cooling was connected to Finntrader’s current HVAC-system, alongside the current chillers. 
Statistics of air temperature, air humidity and sea water temperature was acquired for the period 2013-
2015 and were inserted into the calculation model. These calculations showed that a certain amount of 
energy could be saved with free cooling, how much depending on the effectiveness of the heat 
exchangers.  
 
The amount of energy that could be saved was quite small compared to the cost of the components 
required by the model.  
 
Key words: 
Free cooling, Baltic sea, HVAC, Air conditioning, fuel saving.
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Definitioner och förkortningar 

Adsorptionskylmaskin 
 

Vatten förångas vid ett lågt tryck för att därefter bindas till en 
adsorbent. Därefter tillsätts värme för att frigöra adsorbenten från 
vattenångan. Vattenångan kondenseras och leds tillbaka till förångaren. 
 

Aggregationstillstånd 
 

Det tillstånd ett kemiskt ämne befinner sig i, fast, flytande eller gas. 
Vilket aggregationstillstånd ett ämne befinner sig i beror på dess 
egenskaper, tryck och temperatur. 
 

CFC 
 

Klor-Fluor-Kolföreningar som tidigare användes som köldmedier. 
 

Entalpi 
 

Specifikt energiinnehåll per massenhet.  
 

Fri kyla 
 

Utnyttjandet av ett kallt medium för kylning, istället för kylmaskin. 
 

Frånluft 
 

Begrepp inom ventilationsteknik. Den luft som bortförs från ett 
ventilerat utrymme.  
 

Förångare 
 

Den komponent i en kompressorkylmaskin där köldmediet övergår till 
gasfas under upptagning av värme. 
 

HFC 
 

Väte-Fluor-kolföreningar som idag används som köldmedier. 
 

HVAC 
 

Heating, Ventilation, and Air Conditioning. En förkortning som 
betecknar de system som reglerar inomhusklimatet. 
 

Hydraulisk diameter dh 

 
Den diameter som används vid beräkning av strömningsförluster i en 
kanal eller ett rör. För runda rör är den lika med rördiametern. 
 

Kompressorkylmaskin 
 

En maskin som kyler med hjälp av förångning och kondensering av ett 
köldmedium. 
 

Kondensor 
 

Den komponent i en kompressorkylmaskin där köldmediet övergår till 
vätskefas under bortförsel av värme. 
 

Kylanläggning 
 

Anläggning vars uppgift är att sänka temperaturen inom ett visst 
område. 
 

Kylkompressor 
 

Den komponent i en kompressorkylmaskin som cirkulerar köldmediet 
och står för den tryckökning som krävs för att bortförsel av värme ska 
kunna ske vid en högre temperatur. 
 

Kylmedium 
 

Medium som transporterar bort värme från ett system. 
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Köldbärare 
 

Medium som transporterar kyla från köldmediet till det som önskas 
kylas ned. Kallas även brine, från engelskan. 
 

Köldfaktor 
 

Den mängd energi som bortförs i relation till den mängd energi som 
behöver tillföras för att genomföra det arbetet. 
 

Köldmedium 
 

Medium som transporterar värme från en kallare till varmare plats med 
hjälp av förångning och kondensering. Det är önskvärt om köldmediet 
har hög värmekapacitet och stort ångbildningsvärme. Ett köldmedium 
måste kunna förångas och kondenseras vid önskade temperaturer.  
 

Motståndskoefficient ζ  
 

Koefficient som anger hur stort motstånd mot flöde en komponent ger. 
 

Rh  Relative humidity, relativ luftfuktighet. Luftens vatteninnehåll i 
förhållande till maximalt vatteninnehåll vid aktuellt tryck och 
temperatur. 
 

ROPAX 
 

En fartygstyp som transporterar både rullande gods och passagerare. 
 

SW 
 

Sea Water, på svenska sjövatten eller havsvatten. 
 

Tilluft 
 

Begrepp inom ventilationsteknik. Den luft som tillförs ett ventilerat 
utrymme. 
 

VVX 
 

Värmeväxlare. Används för utbyte av värmeenergi mellan medier. 
 

Värmekapacitet Cp 

 
Den energimängd som krävs för att ändra ett ämnes temperatur. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Bränsle är en stor kostnad för redare och hårdare utsläppskrav kräver bättre bränslen vilket leder till att 
kostnaden ständigt ökar. Därutöver belastas miljön och klimatet av fartygs avgaser. Därför är det av 
intresse att minska fartygs bränsleförbrukning.  
 
Ett fartygs bränsleförbrukning innefattar mer än framdrivningsmaskineriet. För att ett fartyg ska kunna 
drivas framåt krävs bland annat en mängd system för att människor, både besättning och eventuella 
passagerare, ska trivas ombord. Ett av de mest energikrävande av dessa system är HVAC-systemet, 
som reglerar temperaturen inomhus på fartyget. Vilken temperatur som lämpar sig är individuellt, men 
20–24 °C rekommenderas (Socialstyrelsen, 2005). Det blir ofta varmare inomhus än rekommenderad 
temperatur då värme produceras av människor, apparater och strålning från solen 
 
För att komma ner till rekommenderad temperatur inomhus krävs någon form av kylanläggning. 
Vanligen kyls tilluften i HVAC-aggregat i större byggnader och på fartyg. En av de vanligaste 
kylanläggningar som brukas är kompressorkylmaskinen, en anläggning som beskrivs i kapitel 1.4. En 
annan typ av kylanläggningar är adsorptionskylmaskiner, som inte har några rörliga delar. Fördelen 
med denna typ av kylanläggning är att den kan drivas av spillvärme. Den har dock ännu inte börjat 
tillämpas inom sjöfarten fullt ut, och kommer därför inte diskuteras vidare i arbetet. På kustnära, 
landbaserade fjärrkylanläggningar kan sjövatten användas till frikyla. Temperaturen är runt 4 °C året 
runt på tillräckligt stort djup, vilket vill säga att tillgång finns till ett kylmedium med låg temperatur i 
förhållande till lufttemperaturen utomhus (Naturvårdsverket, 2011). Ett fartyg har inte ett tillräckligt 
djupgående för att året runt kunna nyttja vatten med temperaturen 4 °C. Däremot finns det konstant 
tillgång till sjövatten som ofta har en lägre temperatur än luften.  
 

1.2 Frågeställning 
 

Hur mycket energi kan sparas genom att utnyttja sjövatten för kylning av inomhusklimatet på en 
ROPAX-färja i trafik mellan Malmö och Travemünde?  

 

Hur ekonomiskt lönsamt är det att utnyttja sjövatten för kylning av inomhusklimatet på en ROPAX-
färja i trafik mellan Malmö och Travemünde? 
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1.3 Syfte och mål 
 
Det krävs energi för att kyla tilluften till en HVAC anläggning. Denna energi kommer till största del 
från fossila bränslen. Därför är det önskvärt att minska energiförbrukningen, både av ekonomiska skäl 
och ur miljösynpunkt.  
 
Syftet är att spara energi genom att undersöka hur effektiv frikylning av HVAC-anläggningar är för en 
ROPAX-färja i Östersjötrafik, med Finntrader som exempel, för att kunna energioptimera sjöfarten 
och därmed minimera dess kostnader och miljöpåverkan i hänseende till elproduktion ombord.  
 

1.4 Kompressorkylmaskinen 
 
Den traditionella kompressorkylmaskinen består av huvudkomponenterna kompressor, förångare, 
kondensor och expansionsventil samt rördragning däremellan. Systemet är fyllt med ett köldmedium, 
ett ämne som vid vissa tryck får en kokpunkt vid de temperaturer som önskas i systemet. Eftersom 
stora mängder energi åtgår för att ändra aggregationstillstånd från vätska till gas kan stora effekter 
överföras med mindre flöden.  
 
Köldmediet cirkuleras i systemet av kompressorn. Efter kompressorn befinner sig köldmediet i gasfas 
under högt tryck och är varmt, därefter kyls köldmediet av och övergår till vätskefas i kondensorn vid 
bibehållet tryck. Kondensorn behöver därmed kylas, till sjöss vanligen med sjövatten eller uteluft. 
Efter kondensorn sitter en expansionsventil, en strypning som sänker trycket. Det lägre trycket medför 
att köldmediet kokar vid en lägre temperatur. Då värme åtgår till att förånga köldmediet sjunker 
temperaturen. Köldmediet leds till förångaren där det tar upp värme från det som önskas kylas och 
övergår till gasfas. Den kalla gasen leds tillbaka till kompressorn (Nydal, 2010, pp. 44-45). Denna 
kylmaskin är välbeprövad och pålitlig, och kan rätt dimensionerad ge behaglig temperatur. Nackdelen 
är den ofta höga energiförbrukningen och köldmediernas ofta skadliga miljöeffekter. De numer 
utfasade CFC- köldmedierna gav upphov till skador på ozonlagret vilka ännu inte är helt läkta. 
Nuförtiden används istället HFC- föreningar som förvisso inte skadar ozonlagret men istället är starka 
växthusgaser (Nydal, 2010, pp. 49-53). 
 
Kylmaskinens energiförbrukning beror på flera faktorer, såsom effektregleringsmetod, tillgänglig 
kylmedietemperatur och givetvis hur stor kyleffekt som levereras. Genom att påverka dessa faktorer 
kan energiförbrukningen minskas, vilket både ger ekonomiska besparingar och miljövinster. Om stora 
effektiviseringar görs kan dessutom kompressorkylmaskinen dimensioneras mindre, vilken då blir 
billigare och mindre mängd miljöskadligt köldmedium krävs.  
 
Det finns flera metoder för att reglera effekten. Start/Stopp av kompressor, strypreglering, variation av 
kompressorns deplacement och varvtalsstyrning. Start/Stopp kan fungera bra i vissa tillämpningar men 
kan ge för stora variationer inom andra, strypreglering är enkel men ineffektiv, varvtalsstyrning 
fungerar bra men kräver en något mer avancerad elinstallation (Nydal, 2010, pp. 114-115).  
 

För att minska kyleffektbehovet finns flera beprövade metoder, t.ex. att återcirkulera luft om den 
fortfarande är svalare och torrare än luften utomhus eller att installera en värmeväxlare mellan till- och 
frånluft (Alvarez, 2006, p. 419). 
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1.5 Sjövatten som frikylningsmedium i Östersjön 
 
Ombord fartyg finns sjövatten tillgängligt i överflöd och Östersjöns havsvatten är ofta kallare än 
omgivande luft. Författarna förväntar sig att detta ska kunna utnyttjas för att minska belastningen på 
kylkompressorerna. Teoretiskt fungerar frikylning då vattnet är kallare än luften men i praktiken krävs 
några graders skillnad då värmeväxlare inte är ideala. Effektiva värmeväxlare är en förutsättning för 
att kunna utnyttja den lilla temperaturdifferens som finns mellan sjövatten och luft. 
 
En begränsning med frikyla är att vattnet är som varmast under sommaren, då kylbehovet är som 
störst. Dessutom är vattnet varmast i ytan, där fartyget också befinner sig. Önskvärt är att differensen 
mellan sjövatten och luft är störst möjliga.   

 

1.6 Fartyget Finntrader 
 

I studien har fartyget Finntrader har använts som referensfartyg då författarna har haft tillgång till 
fartyget och det trafikerar Östersjön, som studien avser. Finntrader är en ROPAX-färja byggd 1995 av 
Stocznia Gdansk S.A. i Polen, och trafikerade linjerna Helsingfors–Lübeck och Helsingfors–
Travemünde till 2006. Därefter gick hon till Remontowa-varvet i Gdansk för ombyggnation. Sedan 
ombyggnationen går hon i trafik mellan Malmö och Travemünde för rederi Nordö-link AB och 
Finnlines Ship Management.  
 
Framdrivningsmaskineriet består av fyra Sulzer-Zgoda 8ZAL40S kopplade till två axlar med 
propellrar som har variabel stigning. Då fartyget var nytt försörjdes det med elektricitet från två 
axelgeneratorer och två Wärtsilä dieselgeneratorer. I dagsläget går framdrivningsmotorerna på RMD 
80, ett lågsvavligt restbränsle, och dieselgeneratorerna på MDO, marin dieselolja, för att klara 
utsläppskraven. Axelgeneratorerna används i sjön och dieselgeneratorerna till kaj och under 
manövrering.  
 
Vid ombyggnationen sattes bland annat en tredje hjälpmaskin in, men den största skillnaden var att ett 
extra däck byggdes till mellan däck 3 och 4, vilket namngavs däck 3A. Detta däck innehåller enbart 
passagerarhytter, varför hon efter ombyggnationen kunde ta 270 passagerare istället för 114. Efter 
ombyggnationen har hon 3052 lastmeter för rullande last, fördelat på fyra lastdäck 1–4. I bygget finns 
passagerarhytter på däck 3A och 5, innan ombyggnationen fanns även några passagerarhytter på däck 
7 men dessa tjänar nu som besättningshytter. På däck 4 finns kök, restaurang, reception, shop och 
besättningsmäss. På däck 6 finns bastu, pool, bar och besättningshytter. Fler besättningshytter finns på 
däck 7 och över detta ligger bryggan.  
 
Ventilationssystemet består av fläktar, kylkompressorer och värmepaket fördelade på tre fläktrum. Ett 
på däck 4 som sedan 1995 står för ventilationen på däck 4–7 och två som täcker ventilationsbehovet 
på det nya däcket 3A, ett beläget på förkant av bygget på däck 3A och det andra i akterkant på däck 5. 
Innan ombyggnationen stod två stora kylkompressorer för luftkonditioneringsbehovet. Dessa stod nere 
i maskin, där det idag är omklädningsrum. Efter ombyggnationen ersattes dessa med elva stycken 
mindre kylkompressorer, utplacerade i fläktrummen. Förångarna sitter monterade i HVAC-aggregaten 
och kondensorerna står på öppna däck, luftkylda, med kylfläktar monterade. 
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2 Metod 

 
För att undersöka frikylningens potential i Östersjön söktes information om i vilken utsträckning 
frikyla används inom den marina sektorn. De system som påträffades lämpade sig inte för Östersjön 
vilket resulterade i att en beräkningsmodell skapades. Den största skillnaden mellan modellen och 
funna tillgängliga system är att modellens frikylning och kylkompressor kan vara driftsatta samtidigt. I 
denna beräkningsmodell fördes väderstatistik för åren 2013–2015 in och energiåtgången beräknades 
för tre olika konfigurerade kylsystem.  
 

2.1 Väderstatistik 
 

För att kunna beräkna hur stor energimängd som kan sparas med hjälp av frikylning behövdes statistik 
över temperatur i luft och vatten samt luftfuktighet då dessa värden avgör kylbehovet. Data över 
lufttemperatur och luftfuktighet har hämtats från SMHI, som har en mätstation i Falsterbo (SMHI, 
2016). Falsterbo valdes då det är den närmast Malmö fungerande mätstationen. Temperaturen och 
luftfuktigheten loggas flera gånger om dagen, dock saknas värden från vissa klockslag. Ett urval 
gjordes utifrån de värden som återkom oftast. Beräkningar genomfördes vid klockslagen 06:00, 09:00, 
12:00, 15:00 och 18:00 varje dag under åren 2013, 2014 och 2015. Vissa mätvärden för enstaka 
klockslag saknades vid några tillfällen, och om inte alla mätvärden fanns gjordes ingen beräkning och 
faller därför utanför resultatet. Bortfallet av mätvärden diskuteras vidare i kapitel 4.  

 

Historiska data över sjövattentemperatur är tagna från Finntraders logg över sjövattentemperatur då 
ingen fungerande mätstation finns i närheten. Sjövattentemperaturens värde loggas en gång per dygn 
under sjöresa. Detta värde användes för beräkningar vid angivna tidpunkter det kalenderdygnet. 
Luftflödet är uppmätt i Finntraders HVAC-aggregat. Dessa uppmätta värden på luftflöde användes i 
samtliga beräkningar. Dialog med Finntraders maskinpersonal har ägt rum för svar på frågor om 
kylmaskineriet. 

 

2.2 Företagskontakter 
 

För att få en uppfattning i vilken omfattning och hur frikyla tillämpas inom sjöfarten ansågs en kontakt 
med en HVAC-specialist inom alternativa lösningar, så som frikyla, vara en lämplig utgångspunkt. 
Inledningsvis söktes kontakt med fem olika varv där urvalet baserades på rekommendation, storleken 
på varvet och vilka varv som bygger fartyg som rymmer fler än enbart besättning. Första kontakten 
togs i början på november 2016 i form av mail till så kallade info-adresser. Denna typ av kontakt gav 
inga resultat att gå vidare med.  
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Eftersom försöken att etablera kontakt med ett varv inte ledde någonstans blev nästa beslut att försöka 
etablera kontakt med enskilda rederier. Valet föll på tre rederier då dessa enligt rekommendationer 
tillämpar frikyla eller har en specifik avdelning för forskning. Kontakt etablerades med fartyget Finn 
Clipper, tillhörande rederiet Finnlines, då de har en plattvärmeväxlare som används i frikylningssyfte 
men är underdimensionerad och inte kan användas i serie med kylmaskinen. Detta medför att den 
sällan används (Nylund, 2016). Efter rekommendationer söktes kontakt med företaget Johnson Control 
som har en färdig lösning inom frikyla men denna lämpar sig inte för Östersjön.  

 

Servicen av alla kylanläggningar på många av Finnlines fartyg, bland annat Finntrader, sköts av 
Johnny Johansson från El & Energiteknik i S:t Olof AB. Dialog har ägt rum med Johnny Johansson 
för att få information angående Finntraders kylbehov. För att kunna dimensionera värmeväxlarna till 
modellen söktes kontakt med Alfa Laval som bland annat tillverkar plattvärmeväxlare.  

 

2.3 Modellen 
 

Nuvarande system ombord Finntrader består av elva stycken mindre kylkompressorer med förångare i 
HVAC-aggregaten och luftkylda kondensorer på däck. En modell där sjövattnet utnyttjas till kylning 
har konstruerats för att kunna genomföra beräkningar. För att modellen ska efterlikna verkligheten i 
möjligaste mån har data uppmätts och samlats in och antaganden gjorts på rimliga grunder. Modellen 
är illustrerad i figur 2.3–31. En köldbärare cirkuleras i systemet och kyls av sjövatten i en 
plattvärmeväxlare seriekopplad med en förångare. Plattvärmeväxlaren kan förbikopplas för att spara 
pumpeffekt om sjövattentemperaturen är för hög för att utnyttja till kylning.  
 

 

Figur 2.3–31, Förenklad skiss över modellen som konstruerats 
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För att uppnå önskad funktion i modellen krävdes en värmeväxlare med effekten 450 kW vid en 
temperaturdifferens på 1 ⁰C mellan sjövatten in och köldbärare ut. Baserat på detta rekommenderade 
Alfa Laval plattvärmeväxlaren AQ4L ur deras sortiment (Jönsson, 2017). I modellen används två 
sådana. De två värmeväxlarna sitter parallellkopplade och båda är i drift vid normal drift, men 
möjlighet finns att endast använda den ena vid underhållsarbete på den andra.  

 

I modellen var det största beräknade köldbärarflödet 75 m3/h och det största beräknade tryckfallet 175 
kPa. För att välja pump jämfördes pumpkurvor från pumptillverkaren Allweiler med dessa parametrar. 
Pumpen Allweiler NT 65–160 med 160 mm pumphjul täckte behoven med viss överkapacitet 
(Allweiler GmbH, 2017). För att kunna styra flödet och inte förbruka mer energi än nödvändigt är alla 
pumpar i modellen frekvensriktarstyrda. Frekvensriktarna arbetar mellan 1150 och 2900 rpm. Den 
nedre gränsen för pumparnas varvtal sattes till 1150 rpm. Totalverkningsgraden för elmotor och 
frekvensriktare har satts till 80 %. Pumparna styrs av automatik som hela tiden håller det flöde som 
krävs för att temperaturen på köldbäraren ska ligga vid önskat driftvärde.  

 

Finntrader har fem HVAC-aggregat som i modellen har ersatts med ett som har samma totala luftflöde 
för att förenkla beräkningarna. Alla beräkningar grundar sig på att kylmaskinerna arbetar med 45 °C 
kondenseringstemperatur, 2 °C underkylning, 0 °C förångningstemperatur och 5 °C överhettning som 
är normala driftvärden på de kylmaskiner som idag används på Finntrader (Johansson, 2017).  

 

2.4 Beräkningsgång 
 
Beräkningarna utgår från de driftparametrar som nämnts i beskrivningen av modellen. Beräkningar har 
gjorts på olika effektiva värmeväxlare i HVAC-aggregatet. Alla ekvationer och tabeller som hänvisas 
till finns i bilagorna.  
 

2.4.1 Temperaturer 
 

Värmeväxlarna mellan köldbärare och sjövatten är av typen Alfa Laval AQ4L. Vid 450 kW och 
temperaturdifferensen 7 ⁰C mellan in- och utlopp på både den varma och kalla sidan når det varma 
mediet ned till en temperatur 1 ⁰C över det kalla mediets temperatur och vice versa (Jönsson, 2017). 
För enkelhetens skull räknades med 1 ⁰C oavsett belastning. Detta betyder att köldbäraren efter 
värmeväxlaren mot sjövattnet hade en temperatur 1 ⁰C över sjövattentemperaturen och att sjövattnet 
hade 1 ⁰C lägre temperatur än köldbäraren in.  

 

Kylkompressorerna arbetar för att konstant hålla köldbärarens temperatur på 9 ⁰C och 
köldbärarpumpen reglerar flödet för att hålla tilluftens temperatur efter kylning konstant 14 ⁰C. 
Köldbärarens temperatur efter HVAC-aggregatet beror på hur effektiv värmeväxlaren i HVAC-
aggregatet är. Beräkningar har gjorts för en returtemperatur som är 1-, 2-, 3- och 3,7 ⁰C högre än 
uteluftens temperatur.  
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2.4.2 Entalpitet luft 
 
Luftens entalpi före och efter kylning måste vara känd för att kunna beräkna kyleffekten. Temperatur 
och luftfuktighet påverkar entalpin. Ekvation 2.4.2–11 användes för att beräkna luftens entalpi innan 
den kyldes och ekvation 2.4.2–12 efter den kyldes.  
 
Luft har den specifika värmekapaciteten 1,005 kJ/(kg ∙ K) vid -40 till +40 ⁰C. Luft innehåller 
varierande mängd vattenånga. Vatten har vid rumstemperatur en värmekapacitet av cirka 4,19 kJ/(kg ∙ 
K) och då den befinner sig i vätskefas även ångbildningsvärme, 2450 kJ/kg (Alvarez, 2006, p. 1258). 
För att beräkna luftens entalpi måste luftens vatteninnehåll vara känt. Mätvärden på relativ 
luftfuktighet fanns tillgängliga från SMHI. Värdet översattes från % Rh till enheten kg/kg genom att 
läsa av det maximala vatteninnehållet vid aktuell temperatur i diagram (Alvarez, 2006, p. 458).  
 
Fukt kommer fällas ut i HVAC-aggregatet. Fuktinnehållet i luften efter kylning kommer ligga 
någonstans mellan 100 % Rh vid luftens nya temperatur och 100 % Rh vid köldbärarens temperatur in 
i aggregatet. 14 respektive 9 ⁰C ger ett fuktinnehåll mellan 0,007 och 0,010 kg/kg. Den maximala 
mängd vattenånga den kylda luften kan innehålla har satts till 0,008 kg/kg. Detta värde motsvarar 55 
% Rh vid 20 ⁰C och 100 % Rh vid 11 ⁰C. Om uteluften skulle innehålla mindre fukt, används det 
värdet för att beräkna entalpin. Om luften innehåller mer fukt innan kylning, beräknas entalpin med ett 
fuktinnehåll av 0,008 kg/kg. 
 

2.4.3 Massflöde luft 
 

För att bestämma luftflödet, som är i stort sett konstant hela året då ingen reglering av fläktarna finns, 
gjordes mätningar i fläkttrummorna ombord Finntrader. Mätningarna utfördes med en anemometer.  

 

HVAC-aggregaten för däck 3A är två till antalet och likadana. Hastigheten mättes upp till ett 
genomsnitt av 7 m/s under en period av två veckor i en rektangulär trumma, 0,8*0,6 m. På däck 4 
finns tre likadana aggregat. Här mättes flödet vid ett tillfälle på flera punkter i varje trumma. 
Fläkttrummorna var där mätningen gjordes 0,9*1,5 m stora och lufthastigheten varierade något mellan 
hörnen och mitten. Genomsnittet mellan de punkter som mättes var 5,5 m/s. Totala luftflödet 
beräknades enligt ekvation 2.4.3–11 och 2.4.3–12. Luftens densitet betraktades som konstant 1,2 
kg/m3 vilket är lufts densitet vid ett lufttryck av 1,013 bar vilket anses vara ett normalt lufttryck.  

 

2.4.4 Krävd kyleffekt 
 

Med kyleffekt avses här den värmeenergi som måste bortföras från luften per tidsenhet för att hålla   
14 ⁰C och max 0,008 kg vatten/kg torr luft, vilket inte innebär krävd effekt till pumpar och 
kompressorer. Kyleffekten beräknades enligt ekvation 2.4.4–11. Detta är effekten som bortförs ifrån 
tilluften till köldbäraren i HVAC-aggregatet. Hur stor andel som frikylan respektive kylmaskinen står 
för har beräknats utefter köldbärarens temperatur i olika punkter i systemet enligt ekvationerna 2.4.4–
12 och 2.4.4–13.  
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2.4.5 Flöde köldbärare 
 

Den totala effekt som ska bortföras från tilluften är uträknad enligt kapitel 2.4.4. Denna effekt ska 
upptas av köldbäraren. Köldbärarens temperatur in i HVAC-aggregatet hålls konstant 9 ⁰C då 
kylbehov finns. Temperaturen ut blir 1, 2, 3 eller 3,7 ⁰C under tilluftens temperatur innan kylning 
beroende på beräkningsmodell. 3,7 ⁰C är den största temperaturdifferens som kan hanteras med hänsyn 
till kylkompressorers driftparametrar och maximal flödeshastighet i rören. Köldbärarens densitet och 
värmekapacitet har satts till 1000 kg/m3 respektive 4,19 kJ/kg. Flödet beräknades enligt ekvationerna 
2.4.5–11 och 2.4.5–12.  

 

2.4.6 Flöde sjövatten 
 

Det flöde som krävs på sjövattnet är proportionerligt mot frikylningseffekten och 
temperaturdifferensen över värmeväxlaren. Erforderligt flöde beräknades med ekvationerna 2.4.6–11 
och 2.4.6–12.  

 

Södra Östersjön har en salthalt av cirka 0,8 % (Världsnaturfonden, u.d.). Den specifika 
värmekapaciteten blir marginellt lägre än hos färskvatten, cirka 4,15 kJ/(kg ∙ K) (Cox & Smith, 1959). 
Densiteten för sjövatten med 0,8 % salthalt och temperaturen 15 ⁰C är 1005 kg/m3 (CSGNetwork.com, 
2011).  

 

2.4.7 Förluster i rör 
 

Studien baseras på en teoretisk modell där vissa komponenter är givna och andra komponenter är 
antagna. Beräkningar genomfördes för att beräkna tryckfallet i modellens rördragning, både för 
sjövattnet och köldbäraren. Värmeväxlaren AQ4L har DN 100 anslutningar (Jönsson, 2017). 
Pumparna däremot har anslutningarna DN80 på sugsidan och DN 65 på trycksidan (Allweiler GmbH, 
2017, p. 15). då Flödeshastigheten i rör rekommenderas till 1,6–2,4 m/s (Alvarez, 2006, p. 66). Dessa 
rekommendationer uppfylls i de flesta driftpunkter av modellen då rördimensionen sätts till DN 100. I 
extremfall tillåts strömningshastigheter upp till 3 m/s.  
 
Summan av en motståndskoefficient är variabel beroende på vilket motstånd mediet passerar. 
Beteckningen Σζ generar därför olika värden enligt tabell 2.4.7-21a-j. Om ingen annan ekvation nämns 
användes ekvation 2.4.7–11 vid beräkning av enskilda tryckfall vid givna motståndskoefficienter.   
 

2.4.7.1 Sjövatten 
 

Tryckfallet i sjövattendelen av kylanläggningen har beräknats i flera steg där summan av tryckfallen är 
det totala tryckfallet som sjövattenpumpen skall dimensioneras efter. Beräkningarna utgår från ett 
flöde av 15,4 l/s då tryckfallet över värmeväxlaren AQ4L är känt vid det flödet. I rör med 
innerdiametern 100 mm ger det en hastighet på 1,96 m/s. Det totala tryckfallet på grund av olika 
förluster i sjövattensystemet beräknades till 79 kPa vid 15,4 l/s.  
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Rörens längd och ytråhet påverkar storleken på det tryckfall som rören ger upphov till. Det 
uppskattades att 25 m rör krävs för att leda sjövatten till och från värmeväxlarna i modellen. Ytråhet 
beskrivs med faktorn k som är antagen till 0,05 mm (Björkner, 2010, p. 268). Med ekvation 2.4.7–15 
beräknades förlustkoefficienten, λ, för rören som i sin tur möjliggjorde att med hjälp av ekvation 
2.4.7–16 beräkna tryckfallet i rören.  För att rören ska nå runt till samtliga komponenter har ett 
antagande gjorts om att det krävs åtta krökar om 90° där varje krök har en motståndskoefficient enligt 
tabell 2.4.7-21d.  

 

Två värmeväxlare används parallellt vilket medför att röret behöver delas till två före värmeväxlaren 
och därefter återgå till ett rör. En förgrening som går från ett till två har en motståndskoefficient enligt 
tabell 2.4.7-21b och en förgrening som går från två till ett har en motståndskoefficient enligt tabell 
2.4.7-21c. Ett rörsystem behöver kunna styras och sektioneras. Därför antogs att fem ventiler är 
seriekopplade samt att det sitter ventiler både innan och efter de parallellkopplade värmeväxlarna. 
Tryckfallet beräknas endast över ena sidan vid en parallellkoppling vilket medför ett tryckfall för två 
ventiler. Varje ventil har en motståndskoefficient enligt tabell 2.4.7-21a och kombinationen av 
seriekopplade och parallellkopplade ventiler beräknades med ekvation 2.4.7–13 där Σζ1 beräknas för 
fem ventiler och Σζ2 beräknas för två ventiler.  

 

På pumpens sugsida är diametern 80 mm. Genom att plötsligt minska arean från 100 mm till 80 mm 
ges motståndskoefficienten enligt tabell 2.4.7–22. Diametern på pumpens trycksida är 65 mm som 
övergår till 100 mm med hjälp av en diffusor som har en lutning av 15°. Diffusorns 
motståndskoefficient beräknades enligt ekvation 2.4.7–14 där ζ1 = 0,2 (Björkner, 2010, p. 269). Varje 
värmeväxlare har ett givet tryckfall på 29 900 Pa vid ett flöde av 15,4 l/s. Då två värmeväxlare arbetar 
parallellt beräknas tryckfallet enligt ekvation 2.4.7–12. Sjövattenfiltret har ett antaget tryckfall som är 
detsamma som en plattvärmeväxlare, 29 900 Pa. Uppskattningen baserades på tryckfallet för en 
plattvärmeväxlare av modellen AQ4L och och Sjöfartshögskolans maskinrumssimulator. 

 

2.4.7.2 Köldbärare 
 

Beräkningarna för tryckfallet för köldbärarsystemet beräknas på samma sätt som för sjövattnet. 
Skillnad mellan vätskorna är densiteten då köldbäraren beräknas ha en densitet på 1000 kg/m3. Flödet 
på båda vätskor antags att vara densamma, 15,4 l/s. Då köldbäraren alltid kommer att vara i drift då 
tilluften behöver kylas finns det två scenarier med tryckfall. Ett av fallen utgår från att frikyla används 
medan det andra fallet utgår från att frikyla inte används. Används inte frikylning är det möjligt att 
koppla förbi värmeväxlarna, ett antal ventiler och ett antal meter rör. Tryckfallet för köldbäraren 
kommer därför bli högre då frikyla används. Användes frikyla beräknades det totala tryckfallet i 
köldbärarsystemet till 117 kPa medan om frikyla inte nyttjades resulterade det totala tryckfallet till 77 
kPa vid 15,4 l/s.  
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Vid användning av frikylning har köldbärarens rörsystem antagits till en längd av 45 m och om 
frikylning inte används antogs längden till 17 m, eftersom köldbäraren inte behöver cirkuleras ned till 
maskinrummet då frikylning inte används. Oavsett längd på rören är rörens ytråhet densamma, en k-
faktor av 0,05 mm (Björkner, 2010, p. 268). Motståndskoefficienten, λ, för rören beräknades enligt 
ekvation 2.4.7–15 och där tryckfallet för rören beräknades enligt ekvation 2.4.7–16. Eftersom 
köldbäraren konstant är i drift men inte nödvändigtvis nyttjar frikylning är antalet 90°-krökar 
varierande. Användes frikylning beräknades ett tryckfall över tio krökar medan om frikylning inte 
användes beräknades ett tryckfall över åtta krökar. Båda värdena är antagna och där varje krök 
beräknades med en motståndskoefficient enligt tabell 2.4.7-21d. Förgreningarna före och efter 
värmeväxlarna beräknades för de tillfället då frikylning används. Då ett rör delar sig till två 
beräknades tryckfallet med en motståndskoefficient enligt tabell 2.4.7-21b och i då två rör går ihop till 
ett beräknades tryckfallet med en motståndskoefficient enligt tabell 2.4.7-21c. Möjligheten att 
sektionera bort värmeväxlarna för de tillfällen då frikylan inte är tillämpbar innebär ett behov att två 
T-kors. När frikylning kan användas beräknades tryckfallet med motståndskoefficienter enligt tabell 
2.4.7-21g och h. Användes inte frikylning genomfördes tryckfallsberäkningen med 
motståndskoefficienter enligt tabell 2.4.7-21i och j.  

 

Vid nyttjande av frikylning antogs sex ventiler i systemet, och därutöver ventiler in och ut från de 
parallellkopplade värmeväxlarna. Beräkningen genomfördes med ekvation 2.4.7–13 där Σζ1 
motsvarade för de sex ventilerna som är seriekopplade och Σζ2 för värmeväxlarnas ventiler. För de 
tillfällen som frikylning inte nyttjades antogs sju ventiler vara seriekopplade där beräkningen skedde 
med ekvation 2.4.7–11. Varje ventil har en motståndskoefficient enligt tabell 2.4.7-21a. Varje 
ospecificerad komponent som saknar ett produktdatablad bidrar även till ett tryckfall. I dessa fall har 
ett tryckfall antagits istället för att utelämna dessa poster. Antagandet lyder att ospecificerade 
komponenter har samma tryckfall som en värmeväxlare av modell AQ4L. De komponenter som får ett 
antaget tryckfall är värmeväxlaren mellan köldbärare och luft samt förångaren. Båda komponenterna 
antogs ha ett tryckfall av 29 900 Pa vardera vid 15,4 l/s. Köldbärarpumpen är av samma modell som 
sjövattenpumpen vilket medförde till att tryckfallet för anslutningarna beräknades på samma sätt men 
med förändrad densitet. Värmeväxlarna där frikylningen äger rum antogs att bistå med samma 
tryckfall i köldbärarsystemet som sjövattensystemet utan hänsyn till skillnaden i densitet.   
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2.4.8 Tillförd effekt till pumpar 
 

Pumpkurvan för Allweiler NT 65–160 vid 2900 rpm (Allweiler GmbH, 2017) fördes in i ett diagram 
tillsammans med systemkurvor över modellen. I figurerna 2.4.8–31 och 2.4.8–32 syns hur pumpens 
tryckökning och systemets tryckfall varierar med flödet. Köldbärarsystemet är slutet och där in- och 
utlopp i sjövattensystemet sitter på samma djup varför inga statiska uppfordringshöjder finns. 
Driftspunkten blir där kurvorna skär varandra. Effektbehovet lästes av vid respektive driftspunkt enligt 
figur 2.4.8–33. Sjövattenpumpen förbrukar vid 2900 rpm 10,5 kW och köldbärarpumpen förbrukar vid 
2900 rpm 9,5 kW då frikyla användes och 10,5 kW då frikyla ej användes. Då lägre flöde än det som 
gavs vid 2900 rpm krävdes sänktes varvtalet. Då varvtalet ändras på en given pump ändras flödet 
linjärt med varvtalet enligt affinitetslagarna. Effekten vid andra varvtal räknades ut med hjälp av 
affinitetslagarna (Björkner, 2010, p. 26). Eftersom varvtalsregleringen i modellen inte når lägre än 
1150 rpm finns en lägsta effekt i varje system. Vid beräkning av pumparnas axeleffekt användes 
ekvation 2.4.8–11 och tillförda effekten har beräknats enligt ekvation 2.4.8–12. 

 

2.4.9  Krävd effekt 
 

Den effekt som krävs i form av elektricitet för att hålla önskad temperatur beräknades genom att 
summera de effekter som krävs av olika komponenter i systemet enligt ekvationerna 2.4.9–11 och 
2.4.9–12. Alla pumpar och kylkompressorer drivs av frekvensriktare med en verkningsgrad som satts 
till 80 %. Köldfaktorn COPcool har satts till 3,28 (BITZER Kühlmaschinenbau GmbH, 2017). 
Energibehovet beräknades i ett system där frikylning användes, i ett där det inte används samt i ett där 
frikylning inte används men en köldbärare används.  

 

2.5 Metodkritik 
 

Flertalet antaganden, avrundningar och förenklingar har gjorts som påverkar resultatet i varierande 
grad.  

 

• Den effekt som krävs för att driva kondensorfläktarna har helt bortsetts från, vilket påverkar 
resultatet till frikylans nackdel. Konstruktionen av kondensorerna ger ganska god 
självcirkulation vilket gör fläkteffekten svår att beräkna. Därför bortsågs från denna effekt. 

• Ingen hänsyn har tagits till luftens densitets- eller tryckförändring. Densiteten påverkar hur 
stor massa luft som behöver kylas ned och lufttrycket påverkar maximala vatteninnehållet i 
luften och därmed vilken mängd vatten som fälls ut i kylningen, vilket påverkar kyleffekten 
(Alvarez, 2006, p. 454). Eftersom medelvärden på tryck och densitet användes har antagandet 
gjorts att slutresultatet blir detsamma.  

• Kylbehovet varierar bland annat på grund av solsken, antal passagerare och strålningsvärme 
från apparater. Beräkningarna tar enbart hänsyn till temperatur och luftfuktighet, vilket 
innebär att vissa faktorer förbises.  
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• All underhållskostnad har bortsetts från för dieselgeneratorer, elmotorer, pumpar, 
värmeväxlare och övriga komponenter vilket påverkar lönsamheten. 

• Tryckfallsberäkningarna grundar sig på antaganden om antal krökar, ventiler och förgreningar. 
Ingen beräkning har gjorts för att undersöka hur tryckfallet förändras vid försmutsning av 
systemet.  

• Vissa värden, så som vatteninnehåll i kg/kg är tagna från diagram vilket gör att decimaler 
förbises vilket kan påverka beräkningarna.  

• Vatteninnehåll i enheten kg/kg är tagen ur diagram för hela grader. Följaktligen vid 
beräkningar har det antagit att till exempel 14,1 °C och 14,9 °C har samma vatteninnehåll. 
Maximalt vatteninnehåll togs fram vid alla hela grader mellan 14 °C till 28 °C eftersom 
temperaturer över 29 ⁰C aldrig har uppmätts och vid temperaturer under 14 °C används inte 
kylanläggningen. 

• Av de 5475 tidpunkter som skulle beräknas saknades mätvärden från SMHI vid 4 tidpunkter 
och från Finntrader vid 305 tidpunkter. Dessa tidpunkter har bortsetts från. I figur 2.4–31 kan 
det utläsas antal saknade mätpunkter per månad. Stor del av de saknade mätvärdena var under 
årets kallare del.  

 

 

Figur 2.4–31 
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3 Resultat 

 

Enligt beräkningarna hade elförbrukningen blivit mindre för kylning av passagerar- och 
besättningsutrymmen. Tabell 3–21 visar den besparing i kWh som frikylningen ger jämfört med ett 
system utan köldbärare. Dimensioneras värmeväxlaren i HVAC-aggregatet mellan köldbärare och luft 
för en mindre temperaturdifferens mellan uteluft och köldbärare efter värmeväxlaren, blir 
energibesparingen märkbart större. Den högsta temperaturskillnad som kunde räknas med var 3,7 ⁰C. 
Ett större värde ledde till för liten temperaturdifferens på köldbäraren in och ut från värmeväxlaren 
vilket resulterade i en flödeshastighet överstigande 3 m/s.  

 

Tabell 3–21  

ΔT Köldbärare / 
Tilluft 

Energiåtgång utan 
frikylning 2013–

2015, kWh 

Energiåtgång med 
frikylning 2013–

2015, kWh 

Besparing med 
frikylning 2013–

2015, kWh 

Besparing 
2013–2015, 

% 

1 520 374 480 648 39 726 7,63 

2 520 374 494 264 26 110 5,02 

3 520 374 504 525 15 849 3,05 

3,7 520 374  510 737 9 637 1,85 

 

Många fartyg använder en köldbärare även utan frikylning, för att kunna placera kylkompressorerna i 
maskinrummet och minska köldmediemängden. I ett sådant system får köldbärarpumpens energibehov 
räknas med även då frikyla inte används vilket skulle ge en större besparing enligt tabell 3–22.  

 

Tabell 3–22  

ΔT Köldbärare / 
Tilluft 

Energiåtgång utan 
frikylning 2013–

2015, kWh 

Energiåtgång med 
frikylning 2013–

2015, kWh 

Besparing med 
frikylning 2013–

2015, kWh 

Besparing 
2013–2015, 

% 

1  524 991 480 648 44 343 8,45 

2 525 367 494 264 31 103 5,92 

3 526 347 504 525 21 822 4,15 

3,7 527 981 510 737 17 244 3,27 
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Som framgår av figur 3–31 uppnåddes största energibesparingen då temperaturdifferensen mellan 
köldbärare och luft var minst, härvidlag 1 ⁰C. Beräkningarna visar att under perioden 2013–2015 
skulle cirka 40 000 kWh ha sparats, vilket motsvarar 7,63 % av energibehovet för luftkonditionering. 
Om temperaturdifferensen istället blir 3 ⁰C minskar besparingen till 3,05 %. Besparingen med 
frikylning blir cirka en procentenhet större jämfört med ett köldbärarsystem utan frikylning.   

 

 

Figur 3–31 

 

Finntraders normala belastning på elnätet är 700–900 kW (Johansson, 2016), vilket gör att 
kylkompressorerna idag står för 2,48 % av den totala elförbrukningen på årsbasis enligt 
beräkningsmodellen.  
 
Den största besparing gentemot Finntraders nuvarande system som beräknades var 39 726 kWh. Med 
ett bränslepris på 4263 kr/ton (Ship & Bunker, 2017), (Dollarkurs.se, 2017) och en specifik 
bränsleförbrukning på 190 g/kWh (Wärtsilä, 2016) sparas 32 177 kr under en treårsperiod, cirka 
10 700 kr om året. En värmeväxlare AQ4L enligt vår specifikation kostar 353 756 SEK (Avanza Bank 
AB, 2017), (Jönsson, 2017). Kostnad för de två plattvärmeväxlare som används i systemet blir 
707 511 kr. Återbetalningstiden för värmeväxlarna blir då 66 år. Med 3 ⁰C temperaturdifferens mellan 
uteluft och köldbärare blir besparingen mindre, 5283 kWh eller 4279 kr per år. Återbetalningstiden 
blir då 165 år för värmeväxlarna. Om hänsyn tas till löpande underhållskostnader, installation av rör 
och inköp av pumpar blir återbetalningstiden ännu längre.  
 
I de beräkningar där köldbärarpumpens effekt har räknats med i effekten som krävs även utan 
frikylning, där ett köldbärarsystem används, blev energibesparingen något större, se tabell 6–22. Den 
största besparingen i denna tabell leder till 12 000 kr minskad bränslekostnad per år. Enligt denna 
beräkningsmodell blir återbetalningstiden för värmeväxlarna 59 år. Med 3 ⁰C temperaturdifferens 
mellan uteluft och köldbärare blir besparingen 7294 kWh eller 5908 kr per år. Återbetalningstiden blir 
då 120 år för värmeväxlarna. 
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4 Diskussion 

 

Begränsningar i urvalet av källor är tydligt då det finns fler företag som arbetar med kylteknik än vad 
som har tagits kontakt med. Utgångspunkten för kontakt med företag kan delas in i två skeden. I det 
första skedet låg begränsningen i författarnas egen kännedom om kyltekniska företag då det söktes 
efter färdiga system för att beräkna dess lämplighet för nyttjande i Östersjön utefter Finntraders behov. 
Eftersom de färdiga system som fanns inte vore lämpliga att använda i Östersjön under givna 
parametrar inleddes andra skedet. Under andra skedet konstruerades en egen modell. Konstruktionen 
av modellen baserades på ett antal komponenter som inte återfinns på Finntrader i dagsläget utan hade 
behövt installeras. Valet av komponenterna begränsades av utbudet av produktdatablad. Då en 
komponent uppvisade tillräckliga specifikationer i produktdatabladet avbröts sökande efter en 
konkurrerande komponent. Huruvida det finns bättre val av komponenter får därmed lämnas osagt.  

 

Bland de mätvärden som hämtades från SMHI över lufttemperatur och luftfuktighet saknades ett antal 
värden. De mätvärden som varit tillgängliga över sjövattentemperaturen är hämtade från Finntraders 
logg över densamma. Dessa värden är tagna vid varierande tidpunkter på dygnet och något varierad 
position, vilket gör dem något mindre precisa. Dessutom saknas värden helt från de perioder fartyget 
varit ur drift. Om lufttemperaturen, luftfuktigheten eller sjövattentemperaturen saknades vid ett visst 
klockslag gjordes ingen beräkning. Mätvärden från SMHI saknades vid 4 tidpunkter och från 
Finntrader saknades mätvärde vid 305 tidpunkter. Totalt saknades något värde för 5,6 % av 
tretimmarsperioderna vilket ger en viss felmarginal. Dock var den största delen av de saknade värdena 
under årets kalla månader vilket gör felet mindre, se figur 2.4–31.  

 

Att dimensionera en värmeväxlare mellan två vätskor som klarar 1 ⁰C temperaturdifferens är fullt 
möjligt (Jönsson, 2017). Värmeväxlaren i HVAC-paketet, mellan luft och köldbärare, behöver vara 
betydligt större dimensionerad än förångaren som sitter i HVAC-paketet på Finntrader. Med en 
köldmedietemperatur på 5 ⁰C efter förångaren och en lufttemperatur på över 14 ⁰C är 
temperaturdifferensen stor. Beräkningarna utgår från en värmeväxlare med 1–3,7 ⁰C 
temperaturdifferens som följaktligen blir avsevärt större än nuvarande. Inga beräkningar eller 
företagskontakter har gjorts för att undersöka om det är möjligt att dimensionera en värmeväxlare 
enligt de värdena. 

 

Eftersom endast en modell har skapats är det okänt om systemet kunde konstruerats bättre. I modellen 
är det enbart flödet på köldbäraren som reglerar kylningen, temperaturen in i HVAC-aggregatet hålls 
konstant 9 ⁰C. Reglering av kyleffekten med temperaturen in i HVAC-aggregatet hade resulterat i 
minskad energiförbrukning för pumparna, men också ett mindre utnyttjande av frikylan. Vilken 
regleringsmetod som lämpar sig bäst beror på väderförhållanden och önskad inomhustemperatur.  
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I modellen har vatten använts som köldbärare. Om glykol tillsätts i köldbäraren för att sänka 
fryspunkten och skydda systemet mot korrosion sänks den specifika värmekapaciteten. Detta leder till 
större flöde och pumpeffekt. Monoetylenglykol har en specifik värmekapacitet på 2,35 kJ/(kg ∙ K) att 
jämföra med vattens 4,19 kJ/(kg ∙ K). En lösning av 34 % monoetylenglykol i vatten ger 
värmekapaciteten 3,6 kJ/(kg ∙ K) och fryspunkten -20 ⁰C (VDI Gesellschaft Verfahrenstechnik und 
Chemingenieurwesen, 2010, p. 445). En korrosionsinhibitor påverkar värmekapaciteten i mindre 
utsträckning än ett frostskyddsmedel eftersom den blandas i lägre koncentration. Som exempel 
rekommenderas en dosering av 2.25 l/m3 av NALFLEET Engine Water Treatment 9–108 vilket ger en 
koncentration på 2,925 g/kg (Wilhelmsen Maritime Services, u.d.). Inga uppgifter för 
korrosionsinhibitorers värmekapacitet har hittats. Nämnvärt är att även om värmekapaciteten i 
densamma sätts till noll, leder den låga koncentrationen till att värmekapaciteten i lösningen blir 4,178 
kJ/(kg ∙ K). Sätts värmekapaciteteten till samma som för glykol blir lösningens värmekapacitet 4,185 
kJ/(kg ∙ K).  

 

Ur en ekonomisk synpunkt blir modellen inte lönsam. Den skulle dock kunna vara intressant ur 
miljösynpunkt. För att kunna avgöra det måste den besparade bränslemängden jämföras med 
miljöpåverkan från tillverkningen av komponenterna som krävs samt den extra vikt fartyget tvingas 
framföras med. Detta är ingen enkel uppskattning och lämnas därför utanför arbetet.  
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5 Slutsats 

 

Energi går att spara med hjälp av frikylning på fartyg som trafikerar linjen Malmö–Travemünde. 
Mängden energi som kan sparas avgörs till största delen av effektiviteten hos de värmeväxlare som 
installeras i systemet.  

 

Energibesparingen får anses liten i förhållande till fartygets luftkonditioneringselförbrukning och 
minimal i förhållande till den totala elförbrukningen. I förhållande till den merkostnad för de extra 
komponenter som krävs av modellen blir energibesparingen nästintill försumbar.  
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6 Förslag till vidare forskning 

 

• En undersökning som väger miljövinsten som följer med frikylningens bränslebesparing mot 
miljöpåverkan av att konstruera systemet samt att framföra fartyget med ökad vikt.  

• Undersöka om frikyla visar sig mer lönsamt i ett annat trafikområde, till exempel linjen Oslo–
Fredrikshamn.  

• Undersöka om ett annat system för frikyla skulle vara effektivare, till exempel där sjövatten 
leds direkt in i HVAC-aggregatet.   
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Bilaga 1: Ekvationer 
 

�� =  ��� ∗ 	
� +  ��100� ∗ � ∗ ��� + 	
��� ∗ ���� 

Ekvation 2.4.2–11 (Alvarez, 2006, p. 455) 

 

�� =  ��� ∗ 	
� + �	
��� ∗ ��� + ��� ∗ �� � ��100� ∗ � < 0,008;  ��100� ∗ �; 0,008$  
Ekvation 2.4.2–12 (Alvarez, 2006, p. 455) 

 

Ṽ& = 2() ∗ ℎ ∗ 	&+ + 3() ∗ ℎ ∗ 	&+ 

Ekvation 2.4.3–11 (Alvarez, 2006, p. 31) 

 

ṁ& = Ṽ& ∗ .& 
Ekvation 2.4.3–12 (Alvarez, 2006, p. 31) 

 

/0 = ṁ&  ∗  (�� – ��+ 

Ekvation 2.4.4–11 (Alvarez, 2006, p. 278) 

 

/2  =  /0 ∗ �3445�30 � 

Ekvation 2.4.4–12 

 

/6 = /0 ∗ �32Å�30 � 

Ekvation 2.4.4–13 

 

ṁ68 = /09
 68 ∗ (�68 �−�68 �+ 

Ekvation 2.4.5–11 (Alvarez, 2006, p. 277) 

 

Ṽ68 = ṁ68 ∗   3600ᵨ68   
Ekvation 2.4.5–12 

 



II 

 

ṁ=> =  /2	
=> ∗ (�=> ��−�=> ��+ 
Ekvation 2.4.6–11 (Alvarez, 2006, p. 277) 

 

Ṽ=> =  ṁ=> ∗ 36001012 

Ekvation 2.4.6–12 

 

?@ = 	�
2 ×.×BC 

Ekvation 2.4.7–11 (Alvarez, 2006, p. 67) 

 

?@ = 	�
2 ×.×BC� + 

	2�
2 ×.×BC� 

Ekvation 2.4.7–12 (Alvarez, 2006, p. 67) 

 

?@ 445 // =  29 9004  

Ekvation 2.4.7–13 (Alvarez, 2006, p. 85)  

 

BC = C� G1 − �3H/H 03 $�I 

Ekvation 2.4.7–14 (Björkner, 2010, p. 269) 

 

1
√K = −2×LMN O3� + 1.14 

 Ekvation 2.4.7–15 (Björkner, 2010, p. 268)  

 

?@ = K× L3� × 	�
2 ×. 

Ekvation 2.4.7–16 (Alvarez, 2006, p. 62) 

 

/Q = /Q �R�� ∗ . 1000 ∗ � ṼṼ�R��$S
 

Ekvation 2.4.8–11 

 



III 

 

/T� H/H =  /QUT� V 

Ekvation 2.4.8–12 

 

/66 = /69�/W��� ∗ UT� V 

Ekvation 2.4.9–11 

 

/��&&@öYZ = /=> H/H + /68 H/H +  /66 

Ekvation 2.4.9–12 

 

b1.1 Fläkttrummornas bredd, m. 

b1.2 Fläkttrummornas bredd, m. 

cl Hastighet för luft, m/s. 

COPCOOL Kylmaskinens köldfaktor, dimensionslös. 

Cp KB Köldbärarens värmekapacitet, kJ/(kg ∙ K). 

CpH2O  Vattens specifika värmekapacitet i kJ/(kg ∙ K). 

CpL Lufts specifika värmekapacitet i kJ/kg. 

CpSW Sjövattnets värmekapacitet i kJ/(kg ∙ K). 

d Diameter rör, m. 

dh Hydraulisk diameter, m. 

dP/P S  Diameter pumpens sugsida, m.  

dP/P T Diameter pumpens trycksida, m. 

ζ  Motståndskoefficient. 

h Höjd, m.  

h1.1 Fläkttrummornas höjd, m. 

h1.2 Fläkttrummornas höjd, m. 

hELM Verkningsgrad för den frekvensriktarstyrda elmotor som driver kylkompressorn, dimensionslös. 

i1 Luftens entalpi före kylning, kJ/kg. 

i2 Luftens entalpi efter kylning, kJ/kg.  

k Ytråhet för rör, m. 

l Längd, m.  
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λ  Förlustkoefficient för raka rör. 

ṁKB Köldbärarens massflöde, kg/s. 

ṁl Luftens massflöde, beräknas hållas konstant 34,7kg/s. 

ṁSW  Sjövattnets massflöde, kg/s. 

PA  Axeleffekten på pumpen NT 65–160 vid aktuellt varvtal, kW. 

PA 2900  Axeleffekten på pumpen NT 65–160 vid 2900 rpm, kW. 

PEL P/P Tillförd effekt till pumpen NT 65–160, kW. 

PF Frikylans kyleffekt, kW. 

pf Tryckfall, Pa. 

pf VVX // Tryckfall över två parallellkopplade värmeväxlare AQ4L vid totalflödet 15,4 l/s, Pa. 

PK Kylmaskinens kyleffekt, kW. 

PKK Tillförd effekt till kylkompressorerna, kW. 

PT Total kyleffekt, kW. 

Ptillförd Total tillförd eleffekt för luftkonditionering, kW. 

ρ Densitet, kg/m3. 

r0  Vattnets ångbildningsvärme i kJ/kg. 

Rh Luftens relativa fuktighet innan kylning, %. 

TdFÅ Köldbärarens temperaturdifferens före / efter förångaren, ⁰C. 

TdT Köldbärarens temperaturdifferens före frikylning / efter förångaren, ⁰C. 

TdVVX Köldbärarens temperaturdifferens före / efter frikylning, ⁰C. 

Tin Luftens temperatur före kylning, ⁰C. 

TKB 1 Köldbärarens temperatur före HVAC-aggregat, ⁰C. 

TKB 2 Köldbärarens temperatur efter HVAC-aggregat, ⁰C. 

TSW in Sjövattentemperatur, ⁰C. 

TSW ut Sjövattnets temperatur efter värmeväxlaren, ⁰C. 

Tut Luftens temperatur efter kylning, ⁰C. 

Ṽ Volymflöde från pumpen NT 65–160 vid aktuellt varvtal, m3/h. 

Ṽ2900  Volymflöde från pumpen NT 65–160 vid 2900 rpm, m3/h. 

Ṽl Volymflöde luft, beräknat till 28,9 m3/s. 

X Luftens maximala vatteninnehåll vid aktuell temperatur och 760 torr, kg/kg. 
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Bilaga 2: Tabeller 
 

Tabell 2.4.7-21 

 Typ av motstånd Motståndskoefficient, ζ  

a) Ventil 0,2 (Björkner, 2010, p. 
269) 

b) Förgrening, in  7,5 (Alvarez, 2006, pp. 
75, figur 2.3.10.lg-3) 

 

c) Förgrening, ut 6,96 (Alvarez, 2006, pp. 
75, figur 2.3.10.lg-2) 

d) 90° Krök  0,2 (Björkner, 2010, p. 
269) 

e) Diffusor, trycksida, 15⁰ 
vinkel 

0,1155 (Björkner, 2010, p. 
269)  

f) Areaminskning, sugsida, 

Areaförhållande 0,8 

0,2 (Björkner, 2010, p. 
269)  

 

g) Förgrening, 
genomströmning 

0,13 (Alvarez, 2006, pp. 
75, figur 2.3.10.lg-4) 

h) Förgrening, 
genomströmning 

0,217 (Alvarez, 2006, pp. 
75, figur 2.3.10.lg-1) 

i) Förgrening, in 1,26 (Alvarez, 2006, pp. 
75, figur 2.3.10.lg-5) 

j) Förgrening, ut 1,61 (Alvarez, 2006, pp. 
75, figur 2.3.10.lg-1)  

 

Tabell 2.4.7-22 (Björkner, 2010, p. 269) 

dP/P S / d 1  0,8 0,6 0,4 

ζ 0 0,2 0,3 0,4 
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Bilaga 3: Pump- och systemkurvor 
 

 

Figur 2.4.8–31 

 

Figur 2.4.8–32 
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Figur 2.4.8–33 
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