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Sammanfattning  

Avfallseldade kraftvärmeverk får idag betalt för att ta emot och elda avfall. Dessa intäkter är 

ofta högre än intäkterna från elproduktion och värmeproduktion så man vill under de flesta 

förhållanden elda så mycket som det är möjligt. För att göra sig av överskottseffekten som kan 

uppstå kyler man bort det man inte behöver. 

Nybro Energis kraftvärmeverk i Transtorp använder sig utav 6 stycken kylpaket med 4 fläktar 

på varje för att kunna kyla bort denna överskottseffekt. Vid installeringen var målsättningen att 

kunna kyla bort 10MW men det visade sig att under sommaren när utomhustemperaturen blev 

högre kunde kyleffekten gå ner till 7MW. 

Vår undersöknings syfte var att med en ny motor med ett högre cos α göra tester på en av 

fläktarna och se om man kan öka kyleffekten och få ner förbrukningen på motorerna utan att 

kylpaketen ska ge ifrån sig högre ljudnivåer än tidigare. 

Ett alternativ till att enbart sänka strömförbrukningen för den befintliga motorn är att 

faskompensera och det framgick att elförbrukningen gick att sänka från 8.2A till 3.88A. 

Det framgick att den nya motorn när den frekvensstyrs på 40hz drar högre aktiv effekt men 

avsevärt mindre reaktiv effekt som gör den billigare i drift. Under mätningarna för att få fram 

kyleffekten uppmättes tvivelaktiga värden som visade att den kylde sämre på 40hz än den 

tidigare motorn trots ett högre varvtal. Detta stämmer inte teoretiskt och det är orimligt att den 

inte kommer kyla. På 40hz kommer den nya motorn även att ge ifrån sig mindre ljud. Detta 

trots att en fläkt ska låta mer på ett högre varvtal det konstaterades att bullret från själva 

motorn är lägre i den nya motorn. Går man upp i frekvens till 50hz och räknar med 28 stycken 

nya motorer få man en ljudökning på 5dB på 300m jämfört med den gamla motorn. Denna går 

att sänka 3dB om man lyckas eliminera den intilliggande väggens ljudreflekterande 

egenskaper. Den nya motorn rekommenderas då den har många fördelar och vill man köra på 

högre frekvenser kan man med fördel använda sig utav ljudabsorbenter längs väggen för att 

eliminera dennas dubblerande effekt på ljudnivån.  

Nyckelord: Avfallseldning, Nybro energi, kylmedelskylare, ,kyleffekt, ljudnivå, fläktar, 

bladvinklar, elmotor, varvtal, temperaturmätning, ljudmätning, strömmätning 
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Summary 

Waste-cogeneration plants are paid today to receive and burn waste. These revenues are often 

higher than the revenues from electricity generation and heat production, so you want to burn 

as much as possible in most circumstances. In order to take advantage of the surplus effect that 

may occur, it eliminates what you do not need. 

Nybro Energi's CHP plant in Transtorp uses 6 cooling packs with 4 fans on each in order to 

cool off this excess power. During installation, the goal was to be able to cool off 10MW but it 

turned out that during summer when the outdoor temperature became higher, the cooling 

power could go down to 7MW. 

Our purpose of investigation was to use a new engine with a higher cos α to test on one of the 

fans and see if you can increase the cooling power and reduce the consumption of the engines 

without the cooling packages giving higher noise levels than before. 

An alternative to only reducing the current on the old motor is to phase compensate and 

according to calculations the motors current can be reduces from 8.2A to 3.88A. 

It was found that the new engine when frequency controlled at 40hz pulls higher active power 

but significantly less reactive power that makes it cheaper in operation. During the 

measurements to obtain the cooling effect, doubtful values were measured which showed that 

it cooled worse at 40hz than the previous engine despite a higher fan speed. This is not correct 

theoretically and it is unreasonable that it will not cool better but a figure exactly how much 

could not be produced. At 40hz, the new engine will also produce less noise if you choose to 

replace all 28 engines. This despite the fact that a fan is going to run more at a higher speed, it 

was found that the noise from the engine itself is lower in the new engine. If you go up to 50hz 

frequency and expect 28 new engines, you'll get a sound boost of 5dB at 300m compared to the 

old engine. This can be lowered by 3dB if you manage to eliminate the properties of the 

adjacent wall sound reflectors. The new engine is recommended as it has many advantages and 

if you want to drive at higher frequencies, you can advantageously use sound absorbers along 

the wall to eliminate its double effect on the noise level. 

Keywords: Burning waste, Nybro Energi, coolant cooler, cooling effect, noise level, fans, 

electric motor, speed, temperature measurement, sound  measurement, current measurement
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1 BAKGRUND 

1.1 Dagsläget för avfallsförbränning i Sverige 

Att förbränna avfall är inget nytt då det alltid skett i rent destruktivt syfte att bli av med farliga 

eller oanvändbara restprodukter. Idag är Sverige i framkant när det kommer till att nyttja 

energin från eldat avfall till elproduktion och värme till våra fjärrvärmenät. Intäkterna för att 

ta emot avfall är ofta högre än intäkterna från produktionen vilket sätter en ekonomisk press 

på att alltid kunna elda så mycket som möjligt. Idag har Sverige en kapacitet för 

avfallsförbränning på 6,6 miljoner ton per år med en överkapacitet på 1,4 miljoner ton. 

(Avfall Sverige, 2017) För att fylla överkapaciteten importerar Sverige avfall från närliggande 

länder (främst Norge, Storbritannien och Irland) och det beräknade importbehovet kommer 

ligga mellan 1,0 och 1,7 miljoner år 2022. (Avfall Sverige, 2017).  

 

1.2 Kraftvärmeverket i Transtorp 

I september 2016 invigdes det avfallseldade kraftvärmeverket i Transtorp. Kraftvärmeverket 

eldar hushållsavfall och har tillstånd att elda 60 000 ton per år.  Pannan är byggd med en 

fluidiserande bädd och har en effekt på 22 MW och en turbin som levererar 5 MW. (Nybro 

Energi, 2016)Eftersom intäkterna för att ta emot avfall är större än produktionen av värme och 

el är det inte ekonomiskt lönsamt att gå ner i effekt vid förbrukningsvariationer och man vill 

elda så mycket som möjligt och undvika att gå ner i panneffekt. Värmen som förbrukas 

i  fjärrvärmenätet är beroende av vilken årstid det är och vilken tid det är på dygnet och på 

sommaren kan den gå ner till 3-4 MW.  Detta tillsamman med värme som man levererar till 

Kährs golvfabrik på ett separat nät med en effekt på 3-4 MW utgör värmeproduktionen under 

sommaren. Man vet att ljudnivån från samtliga fläktar mättes och räknades ut vara 35dB på 

ett avstånd på 300m från anläggningen.  (Anläggningsdokumentation Transtorp, 2016) 

Överskottseffekten på sommaren går att räkna ut på följande sätt: 

Panneffekt = 22MW 

Levererad Fjärrvärmeeffekt = 3-4MW 

Levererad Hetvatteneffekt = 3-4MW 

Producerad Eleffekt = 5 MW 

Överskottseffekt = 22-4-4-5 = 9-11MW 

För att ta hand om denna överskottseffekt har man utrustat kraftvärmeverket med sex stycken 

kylare med fyra fläktar på varje kylare. När kylsystemet installerades hade man som 

målsättning att kunna kyla bort 10 MW vid en omgivningstemperatur på 26 ºc.  
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Figur 1 visar de 7 kylpaket med 4 fläktar i respektive paket. Den övre ensamma kylaren är till 

för kylning av turbinerna medan de 6 nedre kylpaketen kyler det överflödiga fjärrvärmeflödet 

genom en plattvärmeväxlare. Den varma glykolblandningen går från plattvärmeväxlaren 

genom kylpaketen där den temperaturen sänks. Den nerkylda vätskan går sedan tillbaka till 

värmexäxlaren värms upp från den överflödiga fjärrvärmen från nätet processen repeteras.  

 

 
Figur 1. 7 kylpaket med 4 fläktar i respektive paket. Den övre ensamma kylaren är till för 

kylning av turbinerna medan de 6 nedre kylpaketen kyler det överflödiga fjärrvärmeflödet 

genom en plattvärmeväxlare. Den varma glykolblandningen går från plattvärmeväxlaren 

genom kylpaketen där den temperaturen sänks. Den nerkylda vätskan går sedan tillbaka till 

värmexäxlaren värms upp från den överflödiga fjärrvärmen från nätet processen repeteras. 

(Anläggningsdokumentation Nybro, 2016) 

 

I praktiken visade det sig att vid höga omgivningstemperaturer når inte kyleffekten upp till det 

ursprungliga målet. Kyleffekten kan gå ner till 7 MW på varma sommardagar vilket gör att 

man blir tvungen att gå ner i effekt i pannan som leder till minskade intäkter. Det har också 

visat sig att elförbrukningen för fläktarna motorer är väldigt hög. Motorerna är av en typ som 

är anpassade för att få en lägre ljudnivå genom att köra på lägre varvtal. Motorerna är 12-

poliga och har cos α på 0,55. Det har också visat sig att motorerna genererar övertoner i nätet 

som leder till värmeutveckling i kablagen. (Anläggningsdokumentation Transtorp, 2016) 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

2.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att med frekvensomriktning och en ny motor med högre 

cos α och varvtal försöka optimera kylprestandan genom att testa olika varvtal och 

bladvinklar samtidigt som man håller sig inom rimliga ljudnivåer. Elförbrukningen i 

frekvensomriktaren mäts och jämförs den med elförbrukningen hos den tidigare motorn. 

2.2 Frågeställning 1 

Vilken kyleffekt levererar den gamla motorn? 

2.3 Frågeställning 2 

Vilken kyleffekt levererar den nya motorn på frekvensen 40, 45 och 50hz? 

2.4 Frågeställning 3 

Vilken ljudnivå genererar den gamla motorn med 1 fläkt respektive 4 fläktar? 

2.5 Frågeställning 4 

Vilken ljudnivå levererar den frekvensomriktade nya motorn på 40hz, 45hz och 50hz? 

2.6 Frågeställning 5 

Vilken effektförbrukning har den gamla motorn? 

2.7 Frågeställning 6 

Hur kan man minska strömförbrukningen i den gamla motorn med hjälp av faskompensering 

och vilka dimensioner behövs på kondensatorerna? 

2.8 Frågeställning 7 

Vilken effektförbrukning har den nya motorn på 40, 45 och 50hz? 
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3 TEORIBAKGRUND OCH TIDIGARE STUDIER 

3.1 Värmeöverföring 

Värmeöverföring är transport av ett mediets värme från ett varmt medium till ett kallare 

genom en värmeväxlande yta. Det finns 3 olika typer av värmeöverföring: 

 Värmeledning eller konduktion är när värme transporteras i en materia som en vägg 

eller ett rör. Det sker ingen transport utav materia utan det ät enbart rörelsen på atomer 

och molekyler som förändras. Värmen går från det kalla mediet till det varma. 

 Konvektion är när värmen transporteras från en gas eller vätska till en fast kropp. Då 

mediet utanpå den fasta kroppen kyls/värms ändrar den densitet vilket leder till att den 

Trycks undan av kallare som senare också värms upp och på så vis fås ett naturligt 

flöde. Installerar man tex istället fläktar på utsidan av rören tvingar man luften förbi 

den värmealstrande ytan vilket leder till ökad effektöverföring. 

 Värmestrålning innebär transport av energi utan att den har något medium att 

transporteras i. Det transporteras istället genom att allt alstrar energi vilket strålas ut 

från kroppen och tas upp av ett annat medium. 

Värmeöverföringen i kylpaketen sker till den absolut största delen genom påtvingad 

konvektion.  Det fungerar på så sätt att varma partiklar tar med sig värme i form av molekyler 

och atomer i rörelse till där de kalla finns och värmer dom och de kalla rör dig till de varma 

och kyler dom genom att ta en dela av deras rörelseenergi.  Värmeöverföringen sker mellan 

det glykolberikade vattnet som strömmar i slingor inne i kylpaketen och den strömmande 

luften som passerar dem. Värmeöverföringskoefficient är ett mått på hur effektiv 

värmeöverföringen är mellan medie fast kropp och fluid eller gas. 

(Alvarez 2006, 360-61) 

    (   )     

α=Värmeövergångkoefficient, C1=konstant som hämtas ur tabell, C=flödeshastighet, 

ρ=densitet.  

(Fagergren, 2016, 46) 

    
     

     
 
 (     )(     )

 
 (W) 

P=värme/kyleffekt, α1= värmeövergångskoefficienten mellan rör och luften, α2= 

värmeövergångkoefficienten mellan rör och fluid, L= rörens längd, d1=rörets innerdiameter, 

d2= rörets ytterdiameter, t1= temperaturen på fluiden inne i röret, t2= temperaturen på 

gasen utanpå röret. 

(Fagergren, 2016, 49) 

I första formeln ovan ser man att värmeövergångskoefficienten ökar i takt med att 

strömningshastigheten ökar. I den andra formeln kan man se att med ett högre värde på 

värmeöverföringskoefficient kommer kyleffekten att öka. 
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3.2 Varvtal 

Varvtal är ett mått på hur många gånger i minuten en fläkt går ett varv.  Fläkten drivs av en 

motor och det är den som styr varvtalet på fläkten. Varvtalet på elmotorn och fläkten är 

samma då de är direktkopplade utan växel. Motorns varvtal bestäms efter frekvensen som den 

matas med, motorns pol tal, motortyp och eventuell eftersläpning. Man kan dela upp 

motortyperna i 2 kategorier, motorer -med synkront varvtal och asynkront varvtal. Motorer 

med synkront varvtal har ett konstant förhållande mellan ingående frekvens och utgående 

varvtal. Motorer med asynkront varvtal har en eftersläpning i förhållande till de synkrona 

varvtalen. Befintliga motorer i kylpaketen samt de nya motorerna är av typen 

asynkronmotorer. Enligt diagram 4.3.6-2  kan man se att med ett högre varvtal på fläktarna får 

kylpaketen ett större luftflöde. 

(Alvarez, 224) 

   
      

      
 (rpm) 

ns=synkront varvtal, Hz=frekvens, Hz=matningsfrekvens 

  
    

  
 (%) 

S=eftersläpning, n=Verkligt varvtal, ns=synkront varvtal 

    (   ) (rpm) 

S=eftersläpning, n=Verkligt varvtal, ns=synkront varvtal 

(Fagergren, 2016. 139) 

 

Med ökat varvtal kommer fläktbladen transportera mera luft och enligt tidigare uträkning 

kunde man se att ett öka luftflöde genom värmeväxlaren/kylpaketet leder till att den bortförda 

effekten ökar. Det ökade luftflödet innebär också att motorn kräver mer ström då den på högre 

varvtal arbetar hårdare. 

Rotationsljud är det ljud som uppstår när ett fläktblad skär igenom luft och ger den en impuls. 

Impulsen ger upphov till tryckvariationer och därmed ljud Ett ökat varvtal innebär att bladen 

kommer ge flera impulser till luften och att ljudnivån kommer att öka. 

(Alvarez, 2006, 233) 

Förväntat resultat: 

Då en ny motor med färre poler installeras kommer varvtalet att öka. Detta innebär ett högre 

luftflöde i kylpaketet och enligt värmeöverföringens regler kommer den bortförda effekten 

från kylmedlet till luften öka. Ett ökat varvtal kommer även bidra till en högre ljudnivå då 

fläktbladen skär luften oftare. Motorn kommer även kräva mer effekt då motorn får jobba 

hårrdare. 
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3.3 Buller 

Buller är oönskat ljud sett från den som hör det. Från fläktpaketen uppstår det ljud från 

motorn, fläktarna, vibrationer i paketet och luftensturbulens. Ljudet mäts i decibel (dB) och 

man utgår från en punkt på 1 meter. För att få fram vad en fläkt en fläkt alstrar för ljudnivå 

krävs att man vet bakrundsbruset samt ljudnivån som uppkommer med en fläkt igång. 

              (  
    

     
    

  ) (dB) 

dBwtotal=Totala ljudnivån i dB, SWL1=Ljudnivån 1 i dB, SWL2=ljudnivå 2 i dB 

Ljudet minskar med 6 dB med varje dubbling av avståndet från mätpunkten. För att räkna ut 

vad detta blir från 300 meters avstånd används följande formel: 

(Cory, 2006, 236) 

               
  

  
(dB) 

Reduction=Minskning av ljudnivån, P2=Ljudnivå från punkt 2, P1=Ljudnivå i punkt 2 

(Cory, 2006, 217) 

Slutlig ljudnivå blir då enligt följande: 

                                                  (dB) 

dBAtotal28fläktar300m= ljudnivå från 28 fläktar på 300 meters avstånd från källa, 

dBAtotal28flätar= ljudnivån för 28 fläktar på 1 meters avstånd från källa, 

reduction=minskning av ljudnivån på 300 meters avstånd från källa 

3.4 Effektförbrukning 

Som tidigare nämnts drivs fläktarna på kylmedelskylarna av elmotorer. Elmotorerna drivs av 

3-fas växelström. Alla motorer har en effektfaktor vilket är ett mått på hur effektivt motorn 

utnyttjar energin. En motor genererar aktiveffekt som blir till nyttigt arbete och reaktiv effekt 

som man inte kan utnyttja. Reaktiv effekt uppstår när man har en fasförskjutning på faserna 

eller en last som kräver en matning där strömmen och spänningen inte är i fas. Enligt 

effekttriangeln så vid en konstant aktiv effekt och en minskad reaktiv effekt kommer 

strömförbrukningen att sänkas.  För att räkna ut de olika effekterna används följande formler: 

      √  (VA) 

           √  (VAR) 

           √  (W) 

S= Skenbar effekt, Q=Reaktiv effekt, P=Aktiv effekt, U=spänning, I=Ström, cos α =Effektfaktorn 

(Alfredsson, 2012, 219-223): 

Förväntat resultat. 

Då den nya motorn har en avsevärt högre effektfaktor kommer den ha en högre aktiv effekt i 

förhållande till motorströmmen. 

3.5 Faskompensering 

För att öka effektfaktorn kan man faskompensera. Det innebär att man minskar fasvinkeln 

genom att man parallellkopplar en induktiv last som en elmotor med kondensatorer. Då 

belastningen är induktiv har den en induktiv reaktans. De parallellkopplade kondensatorerna 
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är kapacitivitet och har då en kapacitiv reaktans. I fallet med motorerna på Nybroenergi är 

effektfaktorn väldigt låg. Detta för att den induktiva reaktansen i motorn är hög. Genom att en 

D-kopplad kapacitiv faskompensering installeras minskas fasvinkeln då den reaktiva effekt 

som genereras av induktansen och den som genereras av kapacitansen tar ut varandra. 

(Alfredsson, 2000, 26-28) 

       (      ) (VAR) 

          (VAR) 

  
  

            
 (Farad) 

Uh=huvudspänningen, f=frekvensen, C=kapacitans, P=aktiv effekt, Q=reaktiv effekt, 

Qres=resulterande reaktiv effekt, Qc=Reaktiv effekt genererat av kondensatorer. 

 

3.6 Kyleffekt 

Kyleffekt är ett mått på hur mycket energi det varma mediet i detta fallet det glykolberikade 

vattnet för över till det kalla mediet som är luften. För att räkna ut vilken effekt som bortförs 

från det varma mediet i kylmedelskylaren beräknas enligt former nedan: 

Densiteten på propylen blandningen tas ur tabell och varierar beroende på utblandning och 

temperatur bilaga. 

Värdarna interpoleras och densitet på aktuell utblandning uppskattas. 

      (      )  
     

     
 (ρ) 

ρ=Densitet, % =Utblandning 

(Fagergren, 2005, 3) 

         
                         

                
  (ºc) 

      

m=Massflöde, V=Volymsflöde, ρ=Densitet 

(Fagergren, 2005, 13) 

 

          (W) 

m=Massflöde, P=Kyleffekt, cv=Värmekapacitet, deltat=temperaturskillnad mellan in och 

utlopp 

( Fagergren, 2005, 18) 
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4 METOD/EXPERIMENT 

 

4.1 Metodval 

Datainsamlingsmetoden som användes för detta arbete är kvantitativa mätningar. Mätningar 

som utförs är temperaturs på ut- och inloppet till kylpaketet, ljudnivån, volymflöde och 

strömförbrukningen. Dessa mätningar utförs på följande driftfall: 

 

 Mätning 1 - Gamla motorn 1 fläkt 

 Mätning 2 - Gamla motorn 4 fläktar 

 Mätning 3 - Nya motorn 1 fläkt 40hz 

 Mätning 4 - Nya motorn 1 fläkt 45hz 

 Mätning 5 - Nya motorn 1 fläkt 50hz 

 

4.2 Teknisk Utrustning 

Vi mätnings av temperaturerna användes  temperaturgivare för glykolen före (377-TT 108) 

och efter (377-TT 109) värmeväxlaren. Temperaturgivaren bestod av Dykrör Comites 4-015, 

Givare Comites 4-100471 och Transmitter PR-Electronics 5333 A (2-Tråd). Ljudnivåer 

mättes med en Amprobe SM 10 sound level meter. För mätning av strömmen till motorn 

användes en tångamperemeter UNI-T UT203. Volymsflödet uppmättes med flödesgivaren 

Krohne Ultraljud Optisonic 3400C. Frekvensomriktaren som använts var en VACON 100 

FLOW. 

4.3 Temperaturmätning 

Temperaturskillnaden på in- och utlopp från kylpaketet utförs med handhållen 

temperaturmätare och sker genom att man kopplar en elektrod på varje rör och sätter isolering 

runt änden av elekroden.  Fast installerade termometrar finns även tillgängligt som gör 

mätningar innan och efter kylpaketet med 15 sekunders intervall . De uppmätta värden från 

den fasta utrustningen registreras i en dator som senare kan överföras till ett Exceldokument 

för analys. 

4.4  Ljudmätning 

Ljudnivån mäts med hjälp utav en handhållen ljudmätare. Ljudmätningen utförs från ett 

avstånd på 1 meter i vertikal riktning från ljudkällan och antecknas. Ljudmätningarna som 

gjordes blir det totala ljudet från fläkten adderat med bakgrundsbruset. Vilken ljud som enbart 

kylpaketet genererar räknas sedan ut med formeln för ljudsummering. 

4.5 Volymflödet 

Cirkulationspumpen i kylmedelskretsen ställs in så att volymflödet är konstant. Då alla 

kylpaket matas från samma rörledning kommer samtliga andra kylpaket vara frånkopplade 

genom att man stänger in- och utloppsventilerna på varje kylpaket, på detta vis kan man 

garantera att volymsflödet registrerat i rörkretsen endast går igenom det kylpaket mätningar 

utförs på. Volymsflödet registreras i ett datorprogram och data kan överföras till ett 

Exceldokument för att undersöka av eventuella avvikelser från det bestämda flödet. 
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4.6 Motorströmmarna 

Motorströmen från den gamla motorn mättes i kopplingsskåpet med en tångmultimeter över 1 

fas för att få fram huvudströmmen i den Y-kopplade motorn. Motorströmmen i den nya 

motorn visade sig i frekvensomriktaren. 

4.7 Övriga data 

Motorernas poltal och cos α står skrivet i motorlistan och på märkplåtar. Typ av kylmedium 

och värmekapaciteten för kylmediet hittas i anläggningsdokumentationen. Densitet för 

köldmediet propylen togs från ett kemikalieföretags produktblad. 

 Planen var från början skulle göra ytterligare mätningar på olika bladvinklar men det visade 

sig att dessa inte var justerbara utan omfattande arbete som inte kunde utföras enligt 

tidsplanen. Man fick därför begränsa mätningarna till att enbart testa den nya motorn på olika 

frekvenser så resultaten för justerade bladvinklar kommer bli rent spekulativa. 
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5 RESULTAT 

 

Tabell 1. Uppmätta ljudnivåerna från de olika motorerna, antal fläktar igång och varvtal på 

fläkten i varv per minut. En mätning på bakrundsbuller gjordes även när ingen fläkt va akriv. 

Driftfall dB Rpm 

Gamla motorn 1 fläkt 68.6 450 

Gamla motorn 4 fläktar 73.5 450 

Nya motorn 1 fläkt 50hz 72.7 717 

Nya motorn 1 fläkt 45hz 71 652 

Nya motorn 1 fläkt 40hz 68 581 

Bakgrundsbuller 62.62  

 

5.1 Vilken ljudnivå genererar den gamla motorn med 1 fläkt respektive 4 

fläktar? 

 

5.1.1 Beräkning 1 - Gamla motorn 

1 fläkt 

          (                )                

4 fläktar 

       (                     )           

 

28 fläktar 

       (                      )           

28 fläktar 300m 

               
 

   
        (+3dB) 
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5.2 Vilken ljudnivå levererar den frekvensomriktade nya motorn på 40hz, 

45hz och 50hz? 

5.2.1 Beräkning 2 – Nya motorn 40hz 

1 fläkt 

        (             )             

4 fläktar 

       (                     )          ’ 

 

28 fläktar  

       (                      )           

28 fläktar 300m 

               
 

   
          (+3dB) 

 

5.2.2 Beräkning 3 – Nya motorn 45hz 

1 fläkt  

        (             )            
4 fläktar  

       (                     )         
28 fläktar 

       (                      )          

28 fläktar 300m 

               
 

   
         (+3dB) 

 

5.2.3 Beräkning 4 – Nya motorn 50hz 

1 fläkt  

          (                )             

4 fläktar 

       (                     )         

28 fläktar  

        (                      )          

28 fläktar 300m 

               
 

   
         (+3dB) 
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5.3 Tabell för mätningar och uträknade ljudnivåer vid olika friftfall och 

avstånd från källa 

Tabell 2. Utöver de upmätta värden från tabell 1 innehåller tabell 2 även de uträknade 

ljudnivåerna för de olika driftfallen på olika avstånd från källan. De uträknade ljudnivåerna 

visas i dB och varvtalen i varv pär minut.  

Driftläge Rpm  1 fläkt 

1m 

 4fläktar 

1m 

28 

fläktar 1 

m 

28 

fläktar 

300m 

28 fläktar 

300 m + 

reflekterande 

yta 

Gammalmotor 

1 fläkt, 50 Hz 

450 67.2 73.58 81.72 32.1 35.1 

Ny motor 1 

fläkt 40 Hz 

581 66.5 72.94 81.03 31.49 34.49 

Ny motor 1 

fläkt 45 Hz 

652 70.3 76.5 84.84 35.30 38.3 

Ny motor 1 

fläkt 50 Hz 

717 72.2 78.3 86.69 37.1 40.1 

5.3.1 Slutresultat ljudberäkningar  

Figur 2. I stapeldiagrammet avläses att ljudnivån ökar med ca 5dB om man byter ut samtliga 

28 motorer och kör dessa med ett varvtal på 50hz. Även att den nya motorn på 40hz med ett 

högre varvtal låter mindre än den gamla motorn. På y-axeln avläses dB och på x-axeln avläses 

de olika driftfallen.

 
 

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Ljudnivå 300m (+3dB)

Gamla motorn

Nya motorn 40hz

Nya motorn 45hz

Nya motorn50hz
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5.4 Temperatur 

5.4.1 Temperaturmätningar 

Figur 3. Temperaturmätningar gammal motor. Trendschema för in och ut temperatur genom 

värmeväxlaren då den gammal motor är aktiv med 1 respektive 4 fläktar igång på kylpaketet. 

Y-led visar temperaturen och X-led visar mätpunkter med 15 sekunders intervall.  1-32 är 4 

fläktar aktiva och 33-67 är 1 fläkt i aktiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Temperaturmätningar gammal motor. Mätningar på nya motorn för frekvenserna 

50hz, 45hz och 40hz. Temperaturen visas i Y-led och mätpunker i X-led med 15 sekunders 

intervall. 50hz mäts mellan 1-123, 45hz mellan 123-176 och 40hz mellan 176-122. 
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Tabell 3. Antal temperaturmätningar samt summan av temperaturskillnader mellan in- och 

utlopp på samtliga mätpunkter i de olika driftfallen. 

Driftläge Mätpunkter Summan av alla Δt  

Gamla motorn 1 fläkt 

50Hz 

34 273 

Gamla motorn 4 fläktar 

50Hz 

32 375 

Ny motor 40 Hz 47 296 

Ny motor 45 Hz 54 366 

Ny motor 50 Hz 121 826 

5.4.2 Medelvärdesberäkning av Δt  

Gamla motorn 1 fläkt 50 Hz 

        
  

   
           

Gamla motorn 4 fläktar 50 Hz  

        
  

   
            

Ny motor 1 fläkt 40 Hz 

        
   

  
         

Ny motor 1 fläkt 45 Hz 

        
   

  
         

Ny motor 1 fläkt 50 Hz 
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5.4.3 Tabell medelvärden på Δt 

Tabell 4. medelvärdet på temperaturskillnaden mellan in- och utlopp i de olika driftfallen med 

enheten ºc. 

Driftläge Gamla 

motorn 1 

fläkt 50Hz 

Gamla 

motorer 4 

fläktar 

50Hz 

Nya motorn 

40 Hz 

Nya motorn 

45 Hz 

Nya motorn 

50 Hz 

Medelvärde 

Δt 

8.01 11.72 6.30 6.78 6.83 

5.4.4 Densitetsberäkning 

Propylen vid 50 ºc och 30 % utblandning har densiteten 1013kg//m3 

Propylen vid 50 ºc och 40 % utblandning har densiteten 1020.2kg//m3 

            (              )  
     

     
           

5.4.5 Massflödesberäkning 

       
   

    
                  

 

5.5 Vilken kyleffekt levererar den gamla motorn? 

 

Gammal motor 1 fläkt 50 Hz 

                                  

 

Gamla motorer 4 fläktar 50 Hz 

                                          

5.6 Vilken kyleffekt levererar den nya motorn på frekvensen 40, 45 och 

50hz? 

Ny motor 1 fläkt 40 Hz 

                                

 

Ny motor 1 fläkt 45 Hz 
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Ny motor 1 fläkt 50 Hz 

                                

 

Tabell 5. Uträknade kyleffekten i på de olika driftfallen i MW. 

Driftläge Gaml1 

motorn 1 

fläkt 50Hz 

Gamla 

motorn 4 

fläktar 

50Hz 

Ny motorn 

40 Hz 

Ny motorn 

45 Hz 

Ny motorn 

50 Hz 

Kyleffekt 

(MW) 

0.846 1.2367 0.676 0.728 0.733 

5.7 Vilken effektförbrukning har den gamla motorn? 

Gamla motorn 50 Hz 

          √          

                √          

               √          

5.8 Hur kan man minska strömförbrukningen i den gamla motorn med 

hjälp av faskompensering och vilka dimensioner krävs på 

kondensatorn? 

Effektfaktorn gamla motorn 

    

    
      

 

Gamla reaktiva effekten med effektfaktorn 0.45 

  (                 )            (      (    ))           

Nya reaktiva effekten med utvald effektfaktor på 0.95 

  (                 )            (      (    ))          

Reaktiv effekt som kondensatorn ska kompensera för 

                     

Lämplig kapacitans för tre D-kopplade kondesatorer 

 

  
    

            
      

 

Nya strömförbrukningen efter faskompensering 

        (    )        
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       (     )  √ 
       

 

 

5.9 Vilken effektförbrukning har den nya motorn på 40, 45 och 50hz? 

 

Nya motorn 40 Hz 

          √         

                 √          

               √        

Nya motorn 45 Hz 

          √         

                 √          

               √        

Nya motorn 50 Hz 

           √         

                  √          

                √        

 

5.10 Uträknade Aktiva- och reaktiva effekter. 

Figur 5 visar den uträknade aktiva- och reaktiva effekten på gammal motor 50Hz och ny 

motor 40, 45 och 50 Hz 
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6 RESULTATDISKUSSION 

 

6.1 Kyleffekten 

I teorin konstaterade vi att ett ökat varvtal kommer ge ett ökat volymflöde på luften och därför 

kommer kyleffekten att öka. Detta stämde när vi mätte på den nya motorn separat men när vi 

sen jämförde den gamla motorn med den nya så fick vi fram att den gamla kylde bättre trots 

lägre varvtal. Detta är inte rimligt och beror främst på att systemet värmdes upp under våra 

mätningar och kylningen blev gradvis sämre. Mätningarna gjordes under en relativt kort 

period då väderförhållandena inte ändrades något märkvärt. Våra slutliga resultat gav oss 

inget tydligt svar på hur mycket bättre kylningen skulle bli vi kunde bara teoretiskt säga att 

den kommer öka med högre varvtal. 

6.2  

Ljudet från en fläkt skulle enligt våra teorier öka med ett ökat varvtal och flöde. Med den nya 

motorn på 40hz visade det sig att den avger en lägre ljudnivå samtidigt som den levererade ett 

högre varvtal. Vi drar slutsatsen att ljudet från själva fläkten ökar som enligt våra teorier men 

ljudet som själva motorn avger är lägre än på den föregående motorn. Detta betyder att den 

nya motorn både kommer ge högre kyleffekt och sänka ljudet om man väljer att köra fläktarna 

på 40hz. Kör vi däremot fläkten på 45-50hz får vi högre nivåer än den gamla motorn. På 300 

meters håll blir ljudet 5dB högre med den nya motorn på 50hz. 5dB är en stor ökning på 300 

meter där vi med den nya motorn på 50hz når upp till 40.1 dB jämfört med 35.1 dB på den 

gamla motorn på 50hz.  

6.3 Effektförbrukning motor 

I mätningarna kunde vi konstatera att den gamla motorn hade e större andel reaktiv effekt än 

den nya. Den reaktiva effekten bidrar med en onödigt stor strömförbrukning. De nya 

motorerna på 40 Hz och ett varvtal på 581 rpm hade ett förutom ett högre varvtal också en 

lägre strömförbrukning än de gamla motorerna. Detta tack vare att effektfaktorn på de nya 

motorerna hade ett mycket högre värde. Då fläktarna går under nästan hela sommarhalvåret är 

blir detta en onödigt stor kostnad då industrier till skillnad från hushåll även betalar för den 

reaktiva effekten.  Vid användning av frekvensomriktare kommer även övertoner efter 

frekvensomriktaren att minskas. 

6.4 Faskompensering 

Vi kom fram till att med faskompensering på den gamla motorn kommer vi kunna sänka 

strömkonsumtionen från 8.2A till 3.88A och den reaktiva effekten från 5073 Var till 840VAr. 

Detta om vi höjer effektfaktorn till 0.95 med hjälp av tre D-kopplade kondensatorer på 28µF. 

6.5 Felkällor 

Den tydligaste felkällan i vårt arbete var att flödet på varmvattnet in i värmeväxlaren inte gick 

att stabilisera. Detta gjorde temperaturerna före och efter värmeväxlaren också fick en ojämn 

kurva och det blev svårare att ta ut bra värden att räkna på. Kyleffekten överlag är något som 

är mycket svårt att räkna fram ett användbart resultat. Mätningarna gjordes vid en 

omgivningstemperatur på cirka 4 ºc och då är kylarna mycket mer effektiva än vad de är på 

sommaren. Massflödet genom kylarna var inte heller det maximala vilket leder till ett en 

större temperaturskillnad men lägre kyleffekt i slutändan. 
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6.6 Rekommendationer 

Vi rekommenderar att man gör ytterligare mätningar under sommaren då 

utomhustemperaturen är högre för att lättare se förbättring hos kyleffekten. Ur ett ekonomiskt 

perspektiv för strömförbrukningen anser vi att den nya motorn är avsevärt mycket mer 

effektiv än den gamla. På frekvensen 40hz kommer motorn trots ett högre varvtal vara 

billigare i drift än den gamla motorn på grund av dess höga reaktiva effekt. Faskompensering 

på de gamla motorerna kommer avsevärt sänka strömförbrukningen och bör övervägas om 

installationen av nya motorer kommer dröja eller utebli. Den nya motorn gav enligt våra 

mätningar och beräkningar ifrån sig lägre ljudnivåer på 40hz än den gamla motorn. Den nya 

motorn på 40hz är sammanfattningsvis billigare i drift, teoretisk ska den kyla bättre och den 

genererar lägre ljudnivåer. Detta ändras om man behöver öka frekvensen för att ytterliga kyla 

mer. När motorn styrdes till 50hz blev resultatet att ljudnivån hade ökat 5dB på 300m med 

samtliga motorer utbytta. Denna nivå hade kunnat sänkas med 3dB om man kunde hindra 

ljudet från den motliggande väggen att fördubbla ljudet i motsatt riktning.  Vi tror att 

ljudabsorberingspaneler längs långsidan hade varit den minst omfattande lösningen för höga 

ljudnivåer med bäst påverkan. Detta hade inte heller påverka luftens cirkulation kring 

kylpaketen. 
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8 BILAGOR 

8.1 BILAGA 1  

Bilaga 1 visar registrerad data från temperatur- och volymflödesmätningar utförda med nya  

motorn på frekvenskerna 40,45 och 50 Hz 
50 44 102 6

50 44 102 6

50 44 102 6

50 44 100 6

50 44 100 6

50 44 102 6

50 44 103 6

50 44 102 6

50 44 101 6

50 44 101 6

50 44 102 6

50 44 101 6

50 44 101 6

50 44 101 6

50 44 101 6

50 44 101 6

50 44 103 6

50 44 101 6

40 Hz 50 44 101 6

50 44 101 6

50 44 101 6

50 44 101 6

50 44 102 6

50 44 101 6

50 44 101 6

50 44 101 6

50 44 101 6

50 44 101 6

50 44 101 6

50 44 101 6

50 44 101 6

50 44 101 6

50 44 101 6

50 44 100 6

50 44 102 6

51 44 102 7

51 44 101 7

51 44 101 7

51 44 101 7

51 45 100 6

51 45 102 6

51 45 101 6

51 45 101 6

51 45 101 6

51 45 101 6

51 45 101 6

51 45 101 6

51 45 101 6

51 45 101 6

51 45 101 6

51 45 101 6

51 45 101 6

51 45 101 6

51 45 101 6

52 45 101 7

52 45 101 7

52 45 103 7

52 45 103 7

52 45 101 7

52 45 101 7

52 45 103 7

52 45 132 7

52 45 161 7
52 45 139 7

826

366

296
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Bilaga 1. Data från temperatur- och volymflödesmätningar ny Motor. (Exel dokument) 
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8.2 Bilaga 2 

Bilaga 2 vidar registrerad data från temperatur- och volymflödesmätningar utförda med 

gammal motor och 1 respektive 4 fläktar. 
58 47 101 11

58 46 101 12

58 46 100 12

58 46 100 12

58 46 100 12

58 45 99 13

58 45 99 13

57 45 99 12

56 44 99 12

56 44 100 12

55 44 99 11

54 43 100 11

53 43 100 10

52 42 100 10

52 41 100 10

51 41 100 11

50 40 99 10

50 40 99 10

50 39 99 11

50 38 99 12

49 38 99 11

49 37 99 12

49 36 99 13

48 36 99 12

48 35 99 13

47 35 99 12

47 34 99 13

47 34 99 13

47 34 99 13

47 34 99 13

47 35 99 12

47 36 99 11

46 37 99 9

46 37 99 9

46 38 99 8

47 38 99 9

47 38 99 9

47 38 101 9

47 38 101 9

47 38 99 9

47 39 99 8

47 39 99 8

48 40 99 8

48 41 99 7

49 41 99 8

49 41 99 8

49 41 100 8

49 41 100 8

49 41 99 8

49 42 101 7

50 42 99 8

50 43 99 7

50 43 99 7

51 43 102 8

51 44 100 7

52 44 100 8

52 44 101 8

52 45 102 7

52 45 100 7

52 45 100 7

52 45 101 7

52 45 100 7

52 45 100 7

53 46 99 7

53 46 99 7

54 46 99 8

54 47 101 7
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Bilaga 2. Data från temperatur- och volymflödesmätningar gammal Motor. (Exel dokument) 
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8.3 Bilaga 3 

Bilaga 3 visar frekvensomriktarens display 40 Hz. 

 

Bilaga 3. Frekvensomriktarens display 40 hz 



 

33 

 

8.4 Bilaga 4 

 

Bilaga 4 visar frekvensomriktarens display 45 Hz. 

 

Bilaga 4. Frekvensomriktarens display 45 hz 
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8.5 Bilaga 5 

Bilaga 5 visar frekvensomriktarens display 50 Hz. 

 

Bilaga 5. Frekvensomriktarens display 50 hz 
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