
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sjöingenjörsprogrammet 

Självständigt arbete 
 

Utredning av kyleffektfördelning i kylrum  

En analys av kyleffektbehov samt förlustfaktorer gällande två 

kylrum för livsmedel 

 

Niclas Johansson, Richard Martinsson 

Termin: VT17 

Program: Sjöingenjörsprogrammet 

Ämne: Självständigt arbete 

Nivå: 15hp 

Kurskod: 1SJ51I 



 

I 

 

Linnéuniversitetet  

Sjöfartshögskolan i Kalmar 

Utbildningsprogram: Sjöingenjörsprogrammet 

Arbetets omfattning: Självständigt arbete om 15hp 

Titel: Utredning av kyleffektfördelning i kylrum 

Författare: Niclas Johansson, Richard Martinsson 

Handledare: Stefan Fagergren 
 

Abstrakt  

Denna studie är utförd på uppdrag av DGL AB. Syftet var att utreda varför temperaturen inte 

sjunker till önskad nivå i två olika kylrum vilka används för nedkylning och förvaring av 

färdigförpackade livsmedel. Arbetet genomfördes med hjälp av förlustberäkningar samt 

temperaturmätningar för att kunna identifiera och uppskatta storlek samt procentuella skillnader 

på olika förlustfaktorer. Praktiska mätningar på plats utgjorde underlag för de resultat som 

redovisas i arbetet. Kyleffektbehov har beräknats och baserats på företagets maximala 

produktion av färdig vara per dygn. 

I resultaten framkom att kylmaskinens effekt var väl dimensionerad men att kylelementens 

kapacitet i kylrummen var för låg med tanke på mängden förluster. Studien resulterade i förslag 

på minskning av transmissionsförluster genom isolering av väggar och tak i respektive kylrum 

samt även isolering av kylvattentanken belägen i kylrum 2. Rengöring av kylelementens 

flänsar, komplettering eller byte till andra mer effektavgivande kylelement var ytterligare 

förslag på åtgärder.   
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Abstract  

This study is conducted on behalf of DGL AB. The purpose was to investigate why the 

temperature does not drop to the desired level in two different cooling storages whom are used 

for cooling and storing of prepackaged groceries. The project was carried out with the help of 

loss calculations and temperature measurements to identify and estimate size as well as 

percentage differences in different loss factors. The sites measurements outlined the basis for 

this project. The cooling effect requirement is calculated based on the company's actual 

maximum production amount per day. 

The results showed that the effect of the cooling unit is oversized, however the cooling radiators 

capacity was too low considering the amount of losses. The outcome of the study suggest a 

decrease in thermal transmission losses through isolation of walls and ceilings in each of the 

cooling storages as well as isolation of the cooling water tank located in cooling storage 2. 

Cleaning of the cooling radiators flanges, supplementing or replacing with other cooling 

radiators that has more power output was additional suggestions to the result. 
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Definitioner och förkortningar 

Brine Köldbärare i ett vätskeberört kylsystem 

Bulb Känselkropp som styr öppningsgraden på expansionsventilen 

Förångare Komponent där fasövergång från vätska till gas sker 

Isvattenanläggning En i huset cirkulerande köldbärare för gemensam användning 

Kondensor Komponent där fasövergång från gas till vätska sker 

Kyleffekt Energimängd som avges vid nedkylning under en viss tid 

Kyleffektbehov Den energimängd som behövs för att kyla ner en given massa 

 till ett bestämt temperaturområde under en viss tid 

Kylelement Vätskeberörd förångare i kylrum  

Kylrum Rum avsett för nedkylning samt förvaring av kylda varor 

Köldbärare Vätska som upptar värme från kylrum för att sedan 

 avge denna i kylanläggningens värmeupptagande del 

 (förångaren) 

Temperaturlogg Digital mätsticka avsedd att mäta temperatur över tid för grafisk 

 presentation i programmet: RDM USB temperatur logger 

Transmission Överföring av energi via ledning 

 

 

 



 

V 

 

Innehållsförteckning  

1 Inledning .................................................................................................................. 1 

 1.1 Problembeskrivning ............................................................................................ 1 

1.2 Syfte .................................................................................................................... 2 

1.3 Frågeställningar ................................................................................................... 2 

1.4 Avgränsningar ..................................................................................................... 2 

 

2 Teori ......................................................................................................................... 3 

2.1 Kylprocess ........................................................................................................... 3 

2.2 Kylsystem ............................................................................................................ 4 

2.3 Kyleffektbehov .................................................................................................... 6 

2.4 Värmeöverföring ................................................................................................. 7 

2.5 DGL:s anläggning ............................................................................................. 10 

 

3 Metod ..................................................................................................................... 12 

3.1 Litteraturstudier och beräkningsunderlag ......................................................... 12 

3.2 Metodutförande ................................................................................................. 12 

3.2.1 Kylförluster och värmeöverföring ................................................................ 13 

3.2.2 Kylvattentankens inverkan ........................................................................... 14 

3.2.3 Kyleffektbehov ............................................................................................. 14 

3.3 Mätningsmetoder och mätningsinstrument      .................................................. 15 

 

4 Resultat .................................................................................................................. 16 

 4.1 Effektförluster värmeöverföring ....................................................................... 16 

 4.2 Kylvattentankens inverkan ................................................................................ 19 

 4.3 Kyleffektbehov .................................................................................................. 20 

 4.4 Avgiven kyleffekt.............................................................................................. 20 

  

5 Diskussion .............................................................................................................. 24 

 5.1 Metoddiskussion ............................................................................................... 24 

 5.2 Resultatdiskussion ............................................................................................. 25 

 5.3 Åtgärder............................................................................................................. 26 

 5.4 Slutsats .............................................................................................................. 27 

 5.5 Förslag vidare forskning ................................................................................... 27 

 

6 Referenser .............................................................................................................. 29 

 

7 Bilagor



 

1 

 

1 Inledning 

En sedan länge svensk mattradition under julhelgen är lutfisken. Dess vara eller inte vara är 

ett sällan ofrånkomligt ämne för diskussion. I Sverige finns idag endast tre större tillverkare 

och ett av dessa företag är DGL AB. Tillverkningsprocessen som från början var ett sätt att 

konservera mat genom att först torka, framför allt mager fisk såsom torsk, långa och sej för 

vidare konsumtion vid ett senare tillfälle. Detta innebar att det behövdes ett sätt att förmå den 

att växa till sin ursprungliga storlek. Detta görs idag med hjälp av kalk, soda och vatten. 

Denna process ger köttet en säregen högt skattad smak och vithet vilken är en för många 

uppskattad delikatess. Efter själva lutningen, vilken är en både tid och utrymmeskrävande 

process, så vakuumförpackas slutprodukten i konsumentförpackning. Efter detta krävs det att 

fisken kyls ner och förvaras kallt för att öka hållbarheten innan den levereras ut till respektive 

återförsäljare.   

Företaget DGL AB har som huvudsaklig verksamhet förädling av fiskprodukter. 

Verksamheten bedrivs i kylda lokaler i före detta Karlshamn Mejeris fabrik på Västra kajen i 

Karlshamn där det tidigare tillverkats glass och margarin i stor skala. Nuvarande ägare och 

hyresvärd är Castellet Bruk AB. 

  

1.1 Problembeskrivning 

DGL AB har sedan kylrum 1 & 2 installerades för 9 år sedan haft svårighet att få ner 

temperaturen under 3°C i dessa även att termostaterna är inställda på minimum. Produktionen 

uppfyller idag livsmedelsverkets krav på temperaturer och nedkylningshastighet med god 

marginal. Ansträngningen att ytterligare minska temperatur och nedkylningstid på färdig 

produkt ligger därför helt i företagets egen vilja för att i möjlig mån ytterligare öka hållbarhet 

och kvalité samt att identifiera storleksförhållanden på befintliga förluster, detta för att med 

ekonomiskt hållbara punktinsatser kunna spara energi. 
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Kylrum 1 & 2 är från början inte byggda som kylrum och dess väggar, golv och tak består av 

tegel och betong samt till vissa delar skumisolerade väggelement. 

Orsaker till kylproblematiken är i nuläget inte säkert fastställd, därav finns ett konkret problem 

som behöver utredas. 

 

1.2 Syfte 

Syftet och uppdraget med detta arbete är att utröna varför temperaturen inte sjunker till önskad 

nivå. Olika förlustfaktorer undersöks och förslag på åtgärder ges som kan vidtas för att i 

möjligaste mån säkerställa en låg temperatur och en så snabb nedkylning av produkten som 

möjligt. 

 

1.3 Frågeställningar 

I detta examensarbete ska följande frågeställningar besvaras. 

·         Hur stort är kyleffektbehovet? 

·         Vilka förluster finns i kylrummen? 

·         Hur kan förlusterna i kylanläggningen samt kylrummen minskas? 

 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till att beräkna förluster samt praktiska mätningar avseende väggar, tak, golv 

och kylvattentank. Detta eftersom de anses vara de största och mest relevanta förlustfaktorerna.  

De förslag på åtgärder som ges är endast teoretiska och testas inte praktiskt. Detta då det anses 

att en sådan undersökning blir för omfattande. 
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2 Teori 

2.1 Kylprocess 

Det naturliga för värmeenergi är att gå från en högre temperatur till en lägre. Enligt 

termodynamikens andra huvudsats så kan inte värme övergå från en kall till en varm kropp utan 

att energi tillförs i processen. Detta kan tillföras med hjälp av någon form av arbete. När det 

kommer till nedkylning i exempelvis kylrum krävs teknisk utrustning för att få värmeenergin 

att gå i motsatt riktning, det vill säga från en lägre temperatur till en högre och för att få ett 

fungerande kylsystem måste detta uppnås. Kylsystemets uppgift är huvudsakligen att flytta 

värmeenergi och på så vis skapa kylning. För att nå rätt temperatur måste anläggningen vara i 

drift tills detta har uppnåtts. När anläggningen står still kommer temperaturen återigen att stiga 

och utjämnas (Nydal, 2007)(Alvarez, 2006). 

De grundläggande komponenter som används i ett kylsystem är kompressor, kondensor, 

strypdon/expansionsventil och förångare. Mellan dessa komponenter går slutna rörledningar 

som innehåller ett visst köldmedium. Köldmediet som cirkulerar i systemet ändrar 

aggregationstillstånd under processen beroende på punkt i anläggningen, mediet skiftar alltså 

mellan gas och flytande form. Värmeenergi upptas vid förångning och avges sedan vid 

kondensering (Nydal, 2007). 

Det finns en mängd olika typer av köldmedier, dock är principen för kylprocessen samma 

oberoende vilken typ av medium som används. Alla köldmedium benämns med ett R i början 

vilket står för det engelska ordet Refrigerant. De köldmedium som används hos DGL idag är 

dels R717, även känt som ammoniak (vilket inte kommer behandlas vidare här eftersom arbetet 

avgränsas till att endast undersöka själva rumskylan) samt R407C vilket marknadsförs som ett 

ekologiskt, ej ozonnedbrytande köldmedium och ersätter det numera förbjudna R22 (Tekniska 

data 30RA050-240). R407C är en blandning utav Tetrafluoroethan (R134a), Pentafluoretan 

samt Diflourmetan (R32) i proportionerna 52%, 25% och 23%.  

Distribution av ett kylsystem kan vara antingen direkt eller indirekt. Direkt kylning innebär att 

förångaren och kondensorn avger kyla respektive värme direkt, vanligtvis med hjälp av fläktar. 
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Detta innebär att förångaren placeras i utrymmet den ska kyla och nedkyld luft sprids ut med 

hjälp av en fläkt. Kondensorn som är belägen utanför kylrummet, tar in luft även den med hjälp 

av en fläkt och kyler köldmediet så det kondenserar.  

I ett indirekt kylsystem används istället värmeväxlare mellan köldmediet och ytterligare ett 

slutet system. Detta slutna system innehåller en vätska som benämns köldbärare eller brine när 

den bär kylan från förångaren och värmebärare kallas den som tar upp värmen från kondensorn. 

Det dubbla temperaturfallet som uppstår med en köldbärare (kylrum - köldbärare - 

köldmedium) innebär att effektförbrukningen ökar och förångningstemperaturen minskar. 

Dock minskar risken för köldmedieläckage (Nydal, 2007). 

Vid nedkylning av större kylrum används oftast ett indirekt kylsystem. Detta för att minska 

storleken på köldmediesystemet. Då används en köldbärare som transporterar kylan från 

kylanläggningen till de kylelement som befinner sig i kylrummen, dessa består oftast av en 

värmeväxlare kombinerad med en eldriven fläkt vilken driver ut kylan i rummet. Det finns olika 

typer av köldbärare, i anläggningen hos DGL används en vatten och etanolblandning i 

förhållande 4/1. Vid beräkning av den avgivna effekten från köldbäraren till kylrummet 

används ekvation 2.1. 

𝑃 = �̇� ∗ 𝑐𝑝 ∗  𝛥𝑡 

Ekvation 2.1 

● P = Effekt [W] 

● �̇� = massflöde [kg/s] 

● Cp = Specifik värmekapacitivitet [J/kg*K] 

● Δt = Temperaturdifferens (tin-tut) [K eller °C] 

 

2.2 Kylsystem 

Kylsystemet delas in två trycksidor, en låg och en hög. De båda trycksidorna delas upp vid 

kompressorn och expansionsventilen. Lågtryckssidan börjar efter expansionsventilen då gasen 
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expanderar och bibehålls sådan genom förångaren tills den slutar vid inloppet till kompressorn. 

Därefter komprimeras gasen och då den med ett högre tryck flödar genom kondensorn och 

vidare till expansionsventilen.  

Kompressorn är själva hjärtat i en kylanläggning. Den suger in gasen som har ett lågt tryck via 

insugsventilerna in till cylindern som där komprimeras. Detta resulterar i att gasen får en högre 

densitet samt temperatur. Den komprimerade och uppvärmda gasen går ut genom 

tryckventilerna och vidare i systemet. Tryckventilerna fungerar även som backventiler vilket 

hindrar den uppvärmda högtrycksgasen att återvända till sugsidan av kompressorn (Nydal, 

2007). 

Efter kompressorn kommer den heta gasen till kondensorn. Här kondenseras gasen och blir till 

vätska. Värmeenergi avges i kondensorn vilket är dess huvuduppgift. Energin som avges tas 

här upp av luft via fläkt eller av en värmebärare via en platt eller rörväxlare. Kondensorn 

benämns då antingen som luft- eller vätskekyld. Värmebäraren brukar oftast vara vatten med 

någon typ av frysskydd inblandat.  

Expansionsventilens uppgift är att se till så tillräcklig mängd köldmedium når förångaren. Detta 

kan ställas in manuellt med temperatur samt mottryck på bulben vilken är placerad mellan 

strypdon och förångare. Med hjälp av expansionsventilen vill man även här säkerställa gränsen 

mellan låg- och högtryckssida. Tryckfallet som uppstår på grund av expansionsventilen gör att 

vätskan genast börjar förångas (Nydal, 2007). 

Efter expansionsventilen går köldmediet, nu i form av fuktig ånga vidare till förångaren där det 

tar upp värmeenergi, detta leder i sin tur till att mediet kyler omgivningen. Gasen sugs sedan ur 

förångaren och går vidare till kompressorn. Förångaren placeras i det utrymme där 

temperaturen skall sänkas vid en så kallad direkt kylning. Mediet kommer sedan att fortsätta 

förångas så länge kompressorn arbetar. När önskad temperatur i kylrummet har uppnåtts 

kommer kompressorn att stanna, vilket leder till att trycket i förångaren stiger och vätskan slutar 

förångas (Nydal, 2007). 
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Figur 2.2.1 Översiktsbild kylsystem. 

 

2.3 Kyleffektbehov 

När en anläggning skall dimensioneras behöver man bestämma hur snabbt varorna ska kylas 

ner för att kunna avgöra hur mycket kyleffekt som krävs. Detta kallas kyleffektbehov och 

beräknas med hjälp av relevant information som: massa på varan som ska kylas ned, specifika 

värmekapacitiviteten samt temperaturskillnaden före och efter nedkylningen av produkten. Den 

specifika värmekapacitiviteten för ett ämne ger hur stor värmemängd i kilojoule som krävs för 

att värma eller kyla ett kilogram av ämnet 1°C. Med dessa delar kan energibehovet tas ut, delas 

sedan det med tiden så fås kyleffekten som krävs ut för anläggningen. För beräknat 

kyleffektbehov med avseende på nedkylning av varor används ekvation 2.2 (Nydal, 2007). 
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𝛷 =
𝑚 ∗ 𝑐 ∗ 𝛥𝑡

𝑡
 

Ekvation 2.2  

● 𝛷= kyleffekt [kW] 

●  m = massan [kg] 

●  c = specifik värmekapacitivitet [kJ/(kg*K) 

● 𝛥𝑡= Temperaturdifferensen (t1-t2) [°C] 

●  t = tiden [sekunder] 

 

2.4 Värmeöverföring 

Värmeöverföring kan beskrivas som den transport av värmeenergi vilken på grund av en 

skillnad i temperatur uppstår mellan två material eller komponenter. Denna värmeöverföring 

äger endast rum så länge det finns en temperaturskillnad och går då endast i riktningen från hög 

till lägre temperatur. (Alvarez, 2006) 

Alvarez (2006) hävdar att värmeöverföring sker generellt genom tre olika sätt: värmeledning, 

konvektion och strålning. Värmeenergin överförs på mer än ett sätt i praktiken och beroende på 

situation kan något av dessa sätt vara dominant jämfört med de andra. I detta examensarbete 

kommer värmeledning och konvektion vara de två primära sätt som behandlas.  

Värmeledning kan transporteras genom olika typer av medier: fasta, flytande eller gasformiga. 

Ledning uppkommer genom överföring av rörelseenergi mellan partiklar (med partiklar avses 

molekyler och atomer). De partiklar som finns vid den högre temperaturen innehåller en större 

mängd rörelseenergi vilket gör att energi då överförs till dess närliggande partiklar vilka har en 

mindre mängd rörelseenergi på grund av deras lägre temperatur (Alvarez, 2006). 
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Vid beräkning av värmeledningseffekten behövs area på ytan till vilken energin transporteras, 

tjocklek på denna, materialets värmekonduktivitet samt temperaturskillnaden mellan ytans båda 

sidor. Effekten ges i watt (värmeflöde per tidsenhet), arean i kvadratmeter, temperaturen i 

antingen Kelvin eller grader Celsius, ytans tjocklek i meter samt värmekonduktiviteten i watt 

per meter och grad. 

Konvektion är största (om inte hela under vissa förhållanden) anledningen till att 

värmeöverföringen sker från en fast vägg till en rörlig fluid (antingen vätska eller gas). 

Konvektion delas upp i två olika sorter: Naturlig eller påtvingad.  

Naturlig konvektion innebär att om fluiden är i kontakt med den varma väggen så blir fluidens 

partiklar närmast väggen varmare än de andra. Detta leder till att densiteten minskar på dessa 

partiklar och resulterar i att de kommer stiga, medan de partiklar som blir kalla får högre densitet 

och därav sjunker (Alvarez, 2006).  

Påtvingad konvektion innebär att fluidens rörelse åstadkoms eller ökas på konstgjord väg. Ett 

bra exempel, som även uppträder i kylvattentanken hos DGL är att en pump (alternativt fläkt 

när det handlar om gaser) cirkulerar vätskan och på så vis skapar en påtvingad strömning. Dock 

kan givetvis både naturlig och påtvingad konvektion uppträda i samma situation. 

Ett generellt kännetecken gällande både påtvingad och naturlig konvektion är att fluidens kalla 

samt varma partiklar blandar sig med varandra. Varma partiklar innehåller mer värmeenergi 

och överför då en del av detta till de kalla, varav de kalla partiklarna värms upp och motsatt då 

gäller att de varma som kyls ned på grund av sin värmeförlust (Alvarez, 2006). 

Vid beräkning av konvektion fås den värmemängd per tidsenhet som överförs från en fluid till 

en vägg (eller motsatt), ut med hjälp av tre faktorer. Dessa är ytans area i kvadratmeter, 

temperaturskillnaden mellan väggen och fluiden samt värmeövergångskoefficienten. 

Multipliceras de tre faktorerna fås produkten uttryckt i Watt.  

För att kunna bestämma effektförlusten av värmeöverföringen, både värmeledning och 

konvektion som sker i kylrummen används ekvation 2.3. 
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𝑃 = 𝐾 ∗  𝐴 ∗  𝛥𝑡 

Ekvation 2.3 

● P = Effektförlust [Watt] 

● K = Värmegenomgångskoefficient (K-värde) 

● A = Arean på ytan/väggen [m2] 

● Δt = Differensen mellan temperaturerna i båda utrymmena [ °C] 

Värmegenomgångskoefficienten innehåller flera faktorer som beräknas med hjälp av ekvation 

2.4. 

1

𝐾
=

1

𝛼1
+

1

𝛼2
+

𝛿

𝜆
 

Ekvation 2.4. 

● 𝛿 = Väggen/materialets tjocklek [m] 

● λ = Värmekonduktivitet [W/(m°C)] 

● 𝛼1, 𝛼2= Värmeövergångskoefficienten [W/m2*K] 

Värmeövergångskoefficienten bestäms för båda sidorna om väggen och beräknas med två 

olika ekvationer (2.5 och 2.6) med avseende på vindhastigheten (c). 

𝛼 = 5,8 + 3,95 ∗ 𝑐 (Om c < 5 m/s) 

Ekvation 2.5. 

𝛼 = 7,15 ∗ 𝑐0,78 (Om c > 5 m/s) 

Ekvation 2.6. 
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Effekten som avges är lika stor hela sträckan som den transporteras. Den effekt som överförs 

från väggen till den kalla luften är lika stor som den effekt som leds genom väggen. Med detta 

kan avgivande effekt beräknas genom ekvation 2.7: 

𝑃 = 𝐴 ∗ 𝛼𝑘 ∗ (𝑡2 − 𝑡𝑘) 

Ekvation 2.7. 

● P = Avgiven effekt [W] 

● A = Area på ytan [m2] 

● αk = Värmegenomgångskoefficienten för den kalla luften 

● t2 = Temperaturen på ytan av väggen 

● tk = Temperaturen i den kalla luften 

 

2.5 DGL:s anläggning 

Lokaler som disponeras av DGL AB är uppdelade enligt följande: 

Blötläggning, lut och avvattningsrum 1272 kvadratmeter, packrum 200 kvadratmeter, kylrum 

(1) 113 kvadratmeter och kylrum (2) 192 kvadratmeter (För dimensioner på kylrummen, se 

tabell 4.1.2 och bilaga 1). Övriga ytor uppgår till ca 423 kvadratmeter. 

Kylrum 1 & 2 har ett eget gemensamt kylsystem bestående utav en styck Carrier 30RA 050-B, 

luftkyld vätskekylare. Denna har en nominell kyleffekt på 49 kW och R-407C som 

köldmedium, köldbärare är vatten och etanol vilken upptar värmeeffekt i 3 stycken kylelement 

i kylrum 1 samt 5 stycken kylelement i kylrum 2. Anledningen till separat kylsystem för 

kylrummen är krav på att låg temperatur och snabb nedkylning av färdig vara föreligger.  

I kylrum 2 står även en tank av glasfiberarmerad plast med volymen 27 kubikmeter. Denna 

innehåller vatten kylt till 7°C eftersom stora momentana uttag behövs i produktionen, tanken 

fungerar då som en buffert. Tanken samt övriga utrymmen kyls av husets egen 

isvattenanläggning vilken består utav tre stycken Sabroe vattenkylaggregat typ SMC112L 
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drivna utav Shorch elmotorer på vardera 160kW. Köldmedium är ammoniak R717 på totalt 

1300 kg och köldbärare är vatten. 
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3 Metod 

Detta arbete baserades på en kvantitativ metod för att kunna redovisa resultat med tabeller och 

diagram som sedan analyserades i ett samband mellan kyleffekt och förluster. Litteraturstudier 

samt praktiska mätningar utgjorde grunden för denna metod. 

3.1 Litteraturstudier och beräkningsunderlag 

Litteraturstudier med relevanta böcker i ämnet kylteknik samt databaser såsom främst “Web of 

Science” användes för att söka information till underlag för denna studie. Sökningar gjordes på 

engelska för att öka urvalet. Nyckelord som användes var “Industrial refrigeration” och “heat 

transfer refrigeration”.  

Böcker som användes var Energiteknik Del 1 & 2 av Henrik Alvarez (2006) och Praktisk 

Kylteknik av Roald Nydal (2007). Litteraturen speglade mycket väl vad som undersöktes i detta 

arbete och utgjorde ett bra faktaunderlag. Beräkningar utfördes med ekvationer och underlag 

från dessa böcker till både förlustberäkningar av värmeöverföring samt till 

kylanläggningsberäkningar.  

Ytterligare underlag som användes var systemritningar och manualer för kylmaskinen och dess 

anläggning. De gav relevant information om effekter och dimensioner vilka använts till 

beräkningar under arbetets gång. Relevant fakta om köldmedium och köldbärare kunde även 

fås ut ur litteraturen. För att få ytterligare information om systemet kontaktades installatören av 

anläggningen samt tillverkaren av kylmaskinen (Carrier) och användes som muntlig källa. 

 

3.2 Metodutförande 

För att hitta orsaken till undermålig kylning besöktes anläggningen för att undersöka dess 

aktuella kyleffektbehov. Analysering av förluster genom värmeöverföring gjordes för att 

kunna hitta faktorer som påverkar kylningen. Väggar, tak samt golvet undersöktes för att 

kunna identifiera effektförluster samtidigt som den färdiga varan också kräver effekt under 
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nedkylningen. Kylvattentanken som är installerad i kylrum 2 undersöktes med avseende på 

dess inverkan på effektbehovet.  För att kunna säkerhetsställa att kylmaskinen levererar den 

effekt som är avsedd, undersöktes flödet på köldbäraren ut till de båda kylrummen. 

Volymflödet på köldbäraren togs fram med hjälp av en ultraljudsflödesmätare. För att beräkna 

massflödet multiplicerades volymflödet med köldbärarens densitet. Med hjälp av 

temperaturdifferensen, specifika värmekapacitiviteten (Cp) och massflödet på köldbäraren 

kunde kyleffekten bestämmas. Flera mätningar gjordes varav ett medelvärde räknades ut. För 

att kunna bestämma densiteten och den specifika värmekapacitiviteten för köldbäraren 

användes programmet Coolpack och kontrollerades även med hjälp av interpolering på värden 

taget ur tabell för etanol (25%) och vatten (75%). 

 

3.2.1 Kylförluster och värmeöverföring 

För att bestämma transmissionsförlusterna som uppstår genom väggar, tak och golv undersöktes 

följande faktorer: 

● Temperaturerna i och utanför kylrummen. 

● Dimensionerna så areor kan beräknas. 

● Vilken typ av material som ytorna består av samt dess tjocklek. 

Temperaturloggar användes för att få ut ett medelvärde i och utanför kylrummen. Loggarna satt 

uppe en månad när produktionen var som störst. Med dessa värden beräknades effektförlusterna 

fram och inkluderades i redogörelsen över förlusterna. Dimensionerna på kylrummen mättes 

upp med hjälp av avståndslaser Hilti PD5. Med hjälp av testo 400 (ISO 9001) bestämdes 

vindhastigheten i och utanför kylrummen. Totalt användes 12 mätpunkter i varje kylrum för att 

få fram medelvärden. Mätpunkterna delades upp i två underkategorier, höga och låga, för att 

jämföra vindhastigheten vid olika höjder i kylrummen.  Med hjälp av respektive medelvärde, 

beräknades värmeövergångskoefficienten (α) fram för samtliga utrymmen.  

 



 

14 

 

Stapel och cirkeldiagram (Figur 4.4.2, 4.4.3 och 4.4.4) användes för att visualisera kyl- och 

förlustberäkning på ett tydligt sätt. Följande punkter ingick i figurerna: 

● Nedkylning av varor (kyleffektbehov). 

● Värmetransmission genom isolering och väggar (värmeledning/konvektion). 

● Kylvattentankens inverkan på nedkylningen. 

● Övriga förluster. 

 

3.2.2 Kylvattentankens inverkan. 

Tanken i kylrum 2 innehåller vatten vid temperaturen 7°C vilket värmer omgivningen. Tanken 

mättes upp så relevanta dimensioner kunde bestämmas. Tanken är tillverkad av 

glasfiberarmerad plast vilket har ett förhållandevis bra isolervärde men trots detta avger tanken 

värme i kylrummet. Med tanke på konsumtion av kylvatten så togs ett medelvärde på 

vattentemperaturen i tanken fram, detta för att kunna beräkna effektförlusten som tanken 

medför. För att kunna bestämma avgivande effekt användes differensen mellan temperaturen 

på tankens yttre yta och i kylrummet, värmegenomgångskoefficienten för kylrummet samt 

tankens area. 

 

3.2.3 Kyleffektbehov 

Kyleffektbehovet beräknades med avseende på mängd färdig vara som skall kylas ner. Ett 

maxvärde på massa fisk som kyldes ner per tidsenhet togs fram som beräkningsunderlag. 

Tidsintervall för att kyla ner fisken till rätt temperatur sattes till 24 timmar. Detta tidsintervall 

användes som en generalisering då varan redan har tillräckligt låg temperatur. I kylrummet vill 

temperaturen fås ner ytterligare, dock finns inget krav på hur lång tid nedkylningen får ta. 
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3.3 Mätmetoder och mätinstrument 

Kyleffekt som avges från kylelementen bestämdes genom att data togs fram för köldbäraren. 

Relevant data att ta fram var den specifika värmekapacitiviteten för mediet samt densiteten. 

Temperaturer mättes flera gånger med hjälp av termometerinstrument elma 712 för att få en 

mätning med högre reliabilitet. Ur mätningarna bestämdes ett medelvärde.  

För att få fram flödet på köldbäraren användes en ultraljudsflödesmätare LRF-2000H vid de 

mätpunkter som var relevanta, det vill säga inlopp och utlopp från kylmaskin samt inlopp och 

utlopp från båda kylrummen. Ultraljudsmätningen mätte hastigheten på köldbäraren, som sedan 

multiplicerades med köldbärarens densitet och rörets inre area. Flera mätningar utfördes för att 

få ett mätvärde med högre reliabilitet. Med hjälp av dessa mätvärden togs medelvärden fram 

vilka användes till beräkningarna. 
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4 Resultat 

I resultatkapitlet redovisas först effektförlusterna via värmeöverföringen, kylrummens 

dimensioner samt lufthastigheterna. Sedan presenteras kylvattentankens inverkan på 

nedkylningen och därefter även kyleffektbehovet. Slutligen redovisas den avgivna kyleffekten 

från köldbäraren som sedan jämförs tillsammans med effektfördelningen i kylrummen. 

 

4.1 Effektförluster värmeöverföring 

Samtliga värden för de olika mätpunkterna redovisas i tabell 4.1.1. För marken antogs 

hastigheten vara noll. Resultatet av beräkningarna redovisas i tabell 4.1.1. Samtliga utrymmen 

hade en lufthastighet som var mindre än fem meter per sekund, varav endast ekvationen 2.5 för 

lägre lufthastigheter användes. 

Med beteckningarna H och L för mätpunkterna avses hög respektive låg mätpunkt. För specifik 

placering av mätpunkterna i kylrummen, se bilaga 1. 
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Mätpunkt 

Kylrum 1 

[m/s]  

Kylrum 2 

[m/s] 

Utanför 

kylrum 

[m/s] 

Ovanför 

kylrum 

[m/s] 

Marken 

[m/s] 

H1.1 1,7 0,5 1,4 1,2   

H1.2 1,8 2,3 1,3 1,3   

H1.3 1,9 3,0      

L1.1 1,7 0,1 1,2 1,1   

L1.2 1,8 2,2 1,0 1,1   

L1.3 1,9 3,1      

H2.1 2,3 1,6      

H2.2 2,1 3,0      

H2.3 2,0 3,2      

L2.1 2,4 1,2      

L2.2 2,2 2,8      

L2.3 2,1 3,2      

c Medelvärde 2,0 2,2 1,2 1,2 0,0 

α [W/m²°C] 13,7 14,5 10,5 10,5 5,8 

Tabell 4.1.1 Lufthastighet mätpunkter och medelvärde. 

Vid beräkning av värmeöverföringen behövdes även areor på de ytor som avsågs. 

Dimensioner samt resultat av areaberäkningen redovisas i tabell 4.1.2. Ytorna på vägg A och 

E är samma vägg och sitter mellan de båda kylrummen (se bilaga 2). Då kylrummen kyls av 

samma kylaggregat försummades förlusten för denna vägg eftersom den transporterar kylan 

sinsemellan rummen.  

Samtliga väggar var av tegel förutom vägg B och C som var av skumisolerad typ. Tak och 

golv i samtliga utrymmen bestod av betong. Tjocklek (δ) samt värmeledningsförmågan (λ) för 

samtliga väggar, tak och golv redovisas i tabell 4.1.3. 
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Längd 

[m] 

Höjd/Bredd 

[m] 

Area 

[m²] 

Vägg A/E 16,73 3,53 59,1 

Vägg B 9,8 3,53 34,6 

Vägg C 19,63 3,53 69,3 

Vägg D 9,8 3,53 34,6 

Vägg F 16,73 3,53 59,1 

Vägg A/Ut 2,9 3,53 10,2 

Vägg G 6,75 3,53 23,8 

Vägg H 6,75 3,53 23,8 

Tak Kyl 1 16,73 6,75 113 

Tak Kyl 2 19,63 9,8 192 

Golv Kyl 1 16,73 6,75 113 

Golv Kyl 2 19,63 9,8 192 

Tabell 4.1.2 Dimensioner samt areor. 

Slutligen redovisas resultatet av beräkningarna för effektförlusterna i tabell 4.1.3. 

Temperaturdifferensen för respektive vägg anges i tabell 4.1.3. Temperaturerna i kylrummen 

samt utanför dessa redovisas med temperaturloggarna i bilaga 3. De olika temperaturerna 

beräknades till följande medelvärde: 

Temperaturen i kylrum 1 uppmättes till 4°C och i kylrum 2 till 3°C. Utanför kylrummen 

uppmättes temperaturen till 17°C. Ovanför kylrummen mättes temperaturen upp till 15°C 

medan marktemperaturen uppskattades till 7°C.  
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λ 

[W/m°C] δ [m] Δt [°C] 

Effektförlust P 

[kW] 

Vägg A/E 0,7 0,25 1 0 

Vägg B 0,023 0,075 14 0,141 

Vägg C 0,023 0,075 14 0,281 

Vägg D 0,7 0,25 14 0,930 

Vägg F 0,7 0,25 13 1,460 

Vägg A/Ut 0,7 0,25 14 0,274 

Vägg G 0,7 0,25 13 0,588 

Vägg H 0,7 0,25 13 0,588 

Tak Kyl 1 1,7 0,45 11 2,859 

Tak Kyl 2 1,7 0,45 12 5,299 

Golv Kyl 1 1,7 0,45 3 0,664 

Golv Kyl 2 1,7 0,45 4 1,524 

Totalt       14,608 

Tabell 4.1.3 Effektförluster värmeöverföring. 

 

4.2 Kylvattentankens inverkan 

I detta avsnitt presenteras kylvattentankens inverkan på nedkylningen. För resultatet av 

beräkningarna, se tabell 4.2.1. Vid beräkning av tankens avgivna effekt var temperaturen på 

tankens yta 6°C och i rumstemperaturen i kylrum (2) 3°C. Värmeövergångskoefficienten som 

användes vid beräkningen är samma som tidigare för kylrum 2, 14,5 W/m2°C.  

Objekt Längd [m] 

Diameter 

Ø [m] 

Area 

[m²] 

Δt [°C] Effektförlust P 

[kW] 

Kylvattentank 5,5 2,5 53 3  2,3 

Tabell 4.2.1 Effektförlust kylvattentank. 
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4.3 Kyleffektbehov 

För att kyla ner varorna krävs en viss kyleffekt, resultatet av beräkningarna visas i tabell 

4.3.1. För att kunna beräkna den genomsnittliga kyleffekten togs ett maxvärde på mängden 

fisk som kyls ner per dygn under produktionsperioden fram. Tillsammans med 

nedkylningstiden på 24 timmar, temperatursänkningen samt värdet på dess värmekapacitivitet 

beräknades den kyleffekt som krävs och redovisas i tabell 4.3.1. 

Kyleffektbehov 

Massa 

[kg] 

Cp 

[kJ/kg*K] 

Temp. 

Innan [°C] 

Temp. Nedkyld 

[°C] 

Kyleffekt 

[kW] 

Kylrum 1 5000 3,55 7 4 0,62 

Kylrum 2 5000 3,55 7 3 0,82 

Totalt 10000 3,55     1,44 

Tabell 4.3.1 Kyleffektbehovet för respektive kylrum. 

 

4.4 Avgiven kyleffekt 

Slutligen beräknades den avgivna kyleffekten till respektive kylrum. Volymflödet mättes in 

till varje kylrum samt det totala volymflödet innan fördelningen. I tabell 4.4.1 redovisas 

parametrarna och resultatet av beräkningarna indelat i tre delar (kyl 1, 2 och totalt). Med hjälp 

av densitet för etanolblandningen, som med hjälp av Coolpack bestämdes till 977 kg/m3, 

beräknades massflödet för respektive mätpunkt. Resultatet av beräkningarna för den avgivna 

kyleffekten totalt och för varje kyl redovisas i tabell 4.4.1. 
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  Kylrum 1 Kylrum 2 Totalt 

Volymflöde [m³/h] 2,1 2,3 4,4 

Massflöde [kg/s] 0,57 0,62 1,19 

Cp (Etanol 25 %) 

[J/kg*K] 4246 4246 4246 

Temperatur in [°C] -6,7 -6,9 -6,7 

Temperatur ut [°C] -2,2 -1,6 -1,8 

Avgiven kyleffekt [kW] 10,9 14 ≈24,8 

Tabell 4.4.1 Avgiven kyleffekt för respektive kylrum och totalt. 

Fördelningen av volymflödet mellan kylrummen var relativt jämn trots skillnaden på storlek 

och antalet kylelement. 48 % av volymflödet för köldbäraren gick till kylrum 1 medan 

resterande 52 % gick till kylrum 2. Kylrum 1 hade endast tegelväggar medan kylrum 2 hade 

hälften skumisolerade väggar. Dock stod kylvattentanken i kylrum 2 och avgav värmeeffekt.  

De olika faktorer som upptog den kyleffekt som avgavs presenteras i figur 4.4.2. Den 

dominerande faktorn var värmetransmissionerna genom tegelväggarna, tak och golv. På de 

väggar som bestod av skumisolerande material märktes en markant skillnad vid 

effektupptagningen. Övriga förluster bestod främst av effektförluster vid avfrostning, 

dörröppningar vid lastning och lossning (luftutbyten), värmebildning från exempelvis 

kylelement (förångningsfläktar), lysrör samt rörförluster (köldbärarledningar).  
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Figur 4.4.2 Fördelning effektförluster för båda kylrummen (totalt). 

Fördelningen av effektförlusterna mellan kylrummen presenteras i cirkeldiagram nedan. Figur 

4.4.3 redovisar effektförlusten i kylrum 1 och figur 4.4.4 för kylrum 2. Figurerna visar även 

procentsatser för hur stora de olika förlusterna var för respektive kylrum. Kylrum 1 hade 57 % 

transmissionsförluster, 37 % övriga förluster och 6 % för kyleffektbehovet. Kylrum 2 hade  

60 % transmissionsförluster, 18 % övriga förluster, 16 % förluster från kylvattentanken och  

6 % för kyleffektbehovet.  
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Figur 4.4.3 Fördelning effektförluster för kylrum 1. 

 

Figur 4.4.4 Fördelning effektförluster för kylrum 2. 
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

De olika rumstemperaturerna uppmättes kontinuerligt vart femte minut under en månads tid 

med hjälp av temperaturloggar, där ett medelvärde för varje mätpunkt togs fram. 

Mätosäkerheten i dessa bör vara en mindre felkälla då de kalibrerats gentemot varandra.  

Ovanför kylrummen mättes temperaturen med fast installerad termometer. Denna kalibrerades 

gentemot flera oberoende termometrar för att få en ökad reliabilitet. Temperaturen i marken 

uppskattades till 7°C då det inte var praktiskt möjligt att mäta denna. Temperaturmätningen 

ovanför kylrummen och i marken bidrar till osäkerhet eftersom mätningarna gjordes under ett 

tillfälle samt att marktemperaturen är en ren uppskattning. Temperaturerna varierar även över 

dygn och årstid och kan därför resultera i olika värden. 

Lufthastigheterna i de olika utrymmena mättes med prandtlrör och testo 400 (ISO 9001). I 

tolv olika mätpunkter för varje kylrum samt fyra punkter utanför och ovanför. Mätningarna 

utfördes på två nivåer, högt och lågt. Medelvärden som har tagits fram i kylrummen är en 

osäkerhetsfaktor eftersom kylelementens fläktar sitter riktade åt olika håll vilket skapar 

turbulenta luftströmmar. Vindhastigheten utanför och ovanför kylrummen kan beräknas med 

högre reliabilitet då det inte finns forcerande fläktar i dessa utrymmen. 

Kylvattentankens vattentemperatur uppmättes med en fast installerad temperaturgivare vilken 

är svår att kontrollera då tanken är sluten och fylld. Det inkommande kylvattnet ska för 

produktionen vara 7°C och justeras manuellt via en ventil på en plattvärmeväxlare. 

Vattentemperaturen kan därför variera på grund av bristande tillsyn av denna och då kan även 

värmeavgivningen variera från tanken.  

Temperatur på den färdiga varan efter packning är en uppskattning grundad på en något lägre 

temperatur än 7°C i produktionslokalen. Detta före hantering av personal samt 

värmeavgivning från paketeringsmaskin. Vid beräkning av kyleffektbehovet kan detta bidra 

till en högre osäkerhet då medelvärdet anses vara 7°C. Massa färdig vara utgår ifrån den 

maximala mängden som kan produceras per dygn i dagsläget. Massan är sällan över fem ton 



 

25 

 

per dygn, dock användes den högsta gränsen för att kunna bestämma det maximala 

kyleffektbehovet. 

Volymflödet på köldbäraren uppmättes med hjälp av ultraljudsflödesmätare LRF-2000H. 

Flera mätningar har gjorts för att uppnå en högre reliabilitet. Däremot finns det faktorer som 

påverkar osäkerheten under mätningen. För att få en bra mätning krävs det små marginaler 

vid avståndsplacering av sensorerna. För att mätaren ska kunna beräkna volymflödet behövs 

rätt densitet och inre area på röret. Rördimensionen kunde bestämmas med god precision 

medan densiteten på köldbäraren togs fram från programmet Coolpack och 

kontrollberäknades med hjälp av interpolering (25 % etanol, 75 % vatten). Den snabba 

isbildningen på rören gjorde att mätresultaten kunde variera och skapa osäkra mätvärden.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att kylmaskinens effekt är tillräcklig, däremot är kylelementskapaciteten i 

båda kylrummen otillräcklig i detta fall då resultaten tydligt visar på stora 

transmissionsförluster i väggar, golv och tak.  

Kyleffekten som totalt avges är ca 25 kW, däremot är den nominella kyleffekten för 

kylmaskinen 49 kW. Detta betyder att kylmaskinen kan försörja fler förångare med kyleffekt. 

Om det saknas plats för fler kylelement, skulle de nuvarande kunna bytas ut mot kylelement 

med högre kapacitet och istället på så vis öka avgiven kyleffekt. 

Fördelning av kyleffekt mellan de olika förlustfaktorerna visar att transmissionsförlusterna är 

klart störst. Procentuellt är transmissionsförlusterna dominanta i båda kylrummen var för sig 

(57 % respektive 60 %). Därefter är fördelningen mer jämn mellan förlustfaktorerna i kylrum 

2 jämfört med kylrum 1. I kylrum 1 är de övriga förlusterna 37 % och kyleffektbehovet 6 %.  

I kylrum 2 är övriga förluster 18 %, kylvattentanken 16 % och kyleffektbehovet är även här  

6 %.  
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Vad gäller övriga förluster så är de procentuellt större i kylrum 1, detta kan delvis bero på att 

denna kyl varit avstängd en längre tid och driftsattes tre dagar före mättillfället. Mer effekt 

kan då avges som transmissionsförlust eftersom kylan inte hunnit utjämnas genom väggar, 

golv och tak. Då beräkningar görs för normala driftsförhållanden i ett läge då båda 

kylrummen varit i drift en längre tid så hamnar detta extra effektbehov nu under övriga 

förluster. 

Då resultaten i denna studie till stor del baseras på mätningar av olika parametrar kan 

betydande mätfel förekomma och därmed bidra till en hög osäkerhetsfaktor på resultatet av de 

beräkningar som utfördes. Trots osäkerhetsfaktorn kan ändå den övergripande slutsatsen 

anses vara givande för de resultat som påvisas. 

 

5.3 Åtgärder 

Det helt klart bästa sättet för att optimera och minska förlusterna vore att isolera samtliga 

väggar som inte redan är isolerade (4 av 6 relevanta väggar) och även taken. Detta skulle 

innebära en markant minskning av transmissionsförlusterna och på så vis förbättra 

nedkylningen. Golven är av naturliga skäl inte möjliga att isolera då de är belägna på 

källarplan (kontakt med marken).  

En bra lösning för att minska förlusterna ytterligare vore att isolera/stänga in kylvattentanken. 

Eftersom den står i ena hörnet i kylrum 2 finns det ändå ingen möjlighet att förvara färdig fisk 

i det utrymmet. Två väggar av skumisolerande element för att isolera tanken skulle minimera 

förlusterna som uppstår i samband med denna.  

I dagsläget är portarna till kylrummen helt öppna vid lastning och lossning av varan. Detta 

kan pågå i ett par timmar per dygn och resulterar i stora förluster. Hjälpmedel för att minska 

förlusterna kan vara att ha någon form av skydd utanför portarna, exempelvis plastdraperier. 

Detta skulle göra en markant skillnad då det är helt öppet i dagsläget.  
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En rengöring av varje kylelement i båda kylrummen skulle kunna bidra till en ökad avgiven 

kyleffekt. Då det sker lastning och lossning varje dag blir de smutsiga med tiden. Ingen 

dokumenterad rengöring finns heller på dem. Detta är en snabb och enkel metod för att 

underhålla och optimera kylelementens drift.  

5.4 Slutsats 

Syftet och uppdraget med detta arbete är att utröna varför temperaturen inte sjunker till önskad 

nivå. Olika förlustfaktorer undersöks och förslag på åtgärder ges som kan vidtas för att i 

möjligaste mån säkerställa en låg temperatur och en så snabb nedkylning av produkten som 

möjligt. Undersökningen visade att kylmaskinens effekt är tillräcklig men att kapaciteten på 

kylelementen är för låg främst på grund av stora transmissionsförluster. Det ekonomiskt mest 

fördelaktiga alternativet långsiktigt är att i möjligaste mån isolera väggar och tak dels för att 

minska förluster och dels för att öka kylmaskinens livslängd. Även kylmaskinen skulle kunna 

bytas ut mot en mindre modell då effektbehovet drastiskt skulle minska.  Ur ett annat perspektiv 

med tanke på att kylrummen endast är i drift fem månader om året och då under den kalla 

årstiden är det kanske ett enklare alternativ att komplettera eller byta till större kylelement. 

Dock kommer kyleffektförlusterna öka ytterligare med ökad kyleffekt. Med tanke på att 

kyleffekten idag klarar livsmedelsverkets ställda krav får man ta ställning till om tidigare 

föreslagna åtgärder blir ekonomiskt försvarbara i förhållande till eventuella vinster i form av 

längre hållbarhet och/eller ökning av varans kvalitet. 

 

5.5 Förslag vidare forskning 

● Faktorn övriga förluster som generaliserats i detta arbete skulle kunna utredas och 

undersökas mer grundligt. En uppställning för varje del som tar effekt och jämföra 

sinsemellan. 

● Undersökning av hur stor skillnad de åtgärder som föreslogs i detta arbete skulle kunna 

göra mot hur det ser ut i dagsläget. Kostnadsförslag på varje åtgärd och om det lönar sig 

i längden. 
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● Utvärdera kylmaskinens driftsituation samt utreda hur den arbetar tillsammans med 

köldbäraren. Går det att optimera drift eller minimera slitagesituationen? 
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Bilaga 3 Mätningsintervallet temperaturloggar 
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