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Sammanfattning 

I Kraftringens geotermianläggning cirkulerar köldmediet R134asom är en fluorerande 

växthusgas med relativt hög GWP (Global Warming Potential). När den nya F-

gasförordningen trädde i kraft 2015 resulterade det i att priserna ökade markant på de 

köldmedierna med hög GWP. Kraftringen vill därför undersöka vilka 

konverteringsalternativ det finns till R134a, dels för att minska på kostnaderna men 

också för att minimera verksamhetens klimatpåverkan. 

 

Olika köldmedier har jämförts med avseende på hur de påverkar anläggningens 

prestanda. Det har också undersökts vilka köldmedier som ligger inom rätt tryck med 

hänsyn till vad kompressorn och anläggningens rör är konstruerade för. 

Undersökningen har gjorts genom teoretiska beräkningar som är grundade på 

uppmätta värden från när värmepumparna går på maximal belastning. Vid urvalet av 

köldmedier har det utgåtts från samma förångningstemperatur och 

kondenseringstemperatur som vid mätningen.  

 

I undersökningen fann vi två köldmedier, R152a och R450A, som skulle fungera som 

konverteringsalternativ i avseende att de ligger inom rätt tryck och temperatur. Båda 

alternativen har lägre GWP och en högre värmefaktor än nuvarande köldmediet 

R134a. Dock är R152a brandfarligt och har högre säkerhetsklass än de två andra 

medierna.  
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Summary 

In the geothermal plant of 'Kraftringen' the refrigerant R134a, which is a fluorescent 

greenhouse gas with relatively high GWP (Global Warming Potential), circulates. 

When the new F-Gas regulation was introduced in 2015, it resulted in a significant 

price increase for high-pressure GWP refrigerants. 'Kraftringen' therefore wants to 

investigate which conversion options there are for R134a, partly to reduce costs, but 

also to minimize the climate impact of the business. 

 

Different refrigerants have been compared with regard as to how they affect the plants 

performance. Moreover, it has been investigated which refrigerants are in the correct 

pressure range with regard to what the plants compressor and pipes are designed for. 

The survey has been done by performing theoretical calculations based on measured 

values from when the heat pumps operate at maximum load. In the refrigerant 

selection process, the same evaporation and condensation temperature as during the 

measuring was used. 

 

In the study we found two refrigerants, R152a and R450A, which would serve as 

conversion options in terms of them being in the correct pressure and temperature 

range. Both options have lower GWP and a higher heat factor than the current 

refrigerant R134a. However, R152a is flammable and has a higher degree of safety 

than the other two refrigerants. 
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Definitioner och förkortningar 
 

F-gasförordning: Förordning om fluorerande växthusgaser med syftet att minska på 

fluorerande växthusgaser. 

 

Förångingstemperatur: Temperaturen när vätska övergår till gas i förångaren. 

 

Kondenseringstemperatur: Temperaturen när gas övergår till vätska i kondensorn. 

 

Köldmedium: Ett ämne som cirkulerar i en sluten krets och som genom 

tryckförändringar växelvis förångas och kondenseras. Vid förångningen upptar 

köldmediet värmeenergi och vid kondensationen avges värmeenergi. 

 

Specifik Entalpi: Energiinnehåll per massan (KJ/Kg) 

 

GWP: Global Warming Potetial 

 

ODP: Ozone Depleting Potential 

 

COPHEAT: Coefficient Of performance  

 

MW: Mega Watt 

 

HFC: Vätefluorkolföreningar 

 

HFO: Hydrofluoroolefiner 

 

CFC: Klorfluorkolföreningar 

 

HCFC: Väteklorfluorkolföreningar 

 

ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers 

 

Pc: Kondenseringstrycket (Bar) 

 

Pm: Mellantrycket i kompressorn (Bar) 

 

P0: Sugtrycket (Bar) 

 

η: Verkningsgrad 

 

Log p-h diagram: Logaritmisk tryck-entalpi diagram 

 

VPG: Värmepump geotermisk  
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1 Inledning 
Kraftringen är ett energibolag som ägs av Lund, Lomma, Eslöv och Hörbys 

kommuner. De är verksamma inom elnät, elförsäljning, fjärrvärme, gas, fiber och 

olika entreprenadtjänster. Kraftringen är ett företag som tar ansvar miljön genom att 

använda naturresurser så effektivt som möjligt. För att vara så effektiva som möjligt 

fokuserar de på lokala energilösningar som skapar stora miljövinster och bidrar till en 

hållbar utveckling (Kraftringen, 2018). 

Gunnesboverket ligger i Lund och är en av Kraftringens produktionsanläggningar, där 

sker värmeproduktion med bland annat geotermi, bioolja, naturgas och pellets.  

Den geotermiska värmeproduktionen sker med två stora värmepumpar som har en 

effekt på 19 respektive 27 MW (MegaWatt). I värmepumparnas slutna system 

cirkulerar ett köldmedium som har till uppgift att ta upp värmeenergin från det 

geotermiska vattnet. Det köldmedium som används idag hör till gruppen som kallas 

F-gas och är en fluorerande växthusgas som består av fluorkolväten. Eftersom F-gaser 

är växthusgaser som bidrar till klimatförändringar har EU infört en ny F-

gasförordning som innebär att köldmedier begränsas på europeisk marknad 

(Naturvårdsverket, 2015). 

Begränsningarna på köldmedier har gjort att priserna ökat markant, priset på R134a 

som Kraftringen använder har ökat från 100 kr/kg till 300 kr/kg.  

Kraftringen vill därför undersöka vilka konverteringsalternativ det finns och hur en 

eventuell konvertering skulle påverka anläggningens prestanda.  

En konvertering är viktig för Kraftringen, dels för att minska på kostnaderna men 

också för att minimera verksamhetens klimatpåverkan. När det befintliga köldmediet 

byts ut kallas konvertering, ibland räcker det att bara byta ut befintligt köldmedium, 

men i många fall måste komponenterna i anläggningen ändras för att det skall 

fungera.  
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2 Bakgrund 

2.1 Utfasning av köldmedier 

Fluorerande växthusgaser även kallat F-gaser används som köldmedium och är 

sådana kemikalier som påverkar växthuseffekten. De köldmedier som är F-gaser 

omfattas av kraven i F-gasförordningen. 

Även om köldmediet befinner sig i ett slutet system finns det alltid en risk för läckage 

som kan ske via röranslutningar och tätnings ytor, eller på grund av mänskliga 

faktorn. Ett köldmedium som läcker ut i luften kan vara skadligt för klimatet, 

beroende på vad för slags köldmedium det är. 

För att skydda miljön och klimatet införde EU en ny F-gasförordning 2015. Den nya 

F-gasförordningen innehåller bland annat bestämmelser om gradvisminskning av F-

gaser, användningsbegränsningar och förbud. Efter år 2020 kommer det vara 

förbjudet att fylla på med köldmedium som har GWP (Global Warming Potetial) över 

2500. Det kommer gälla både för nyproduktion och för påfyllnad i en befintlig 

anläggning.  

Den gradvisa minskningen innebär att tillverkare och importörer blir tilldelade kvoter 

av EU-kommissionen. Kvotsystemet gäller alla köldmedier med HFC-föreningar och 

blandningar med HFC. Den kvotmängd som var 2015 motsvarar ett årsgenomsnitt 

perioden 2009-2012. Med tiden kommer den tilldelade kvoten att minskas successivt 

och år2030 kommer kvotmängden ligga på 21 % av 2015 kvot (EUR-Lex, 2014). 

Kvotsystem har redan nu orsakat att det råder brist i hela Europa på köldmedier med 

högre GWP. I Sverige har bristen resulterat i kraftiga höjningar på köldmedier med 

hög GWP (Svenska Kyl&Värmepumpföreningen , 2017)  

2.2 Fakta om geotermianläggningen 

Gunnesboverket är den största anläggningen i Lund och fungerar som en 

hetvattencentral som styr tryck och temperatur i stadens fjärrvärmenät. 

Fjärrvärmeledningar från andra städer är sammankopplade med verket och idag 

kommer en stor del av fjärrvärmen från Örtofta kraftvärmeverk. 

Anläggningen byggdes mellan 1969-1970 och hade i början fyra oljeeldade pannor. I 

takt med staden har växt har anläggningen byggts ut och idag sker värmeproduktionen 

med bioolja, naturgas, pelletpannor. Där finns också en gasturbin som kan levererar 

både värme och el.  

Som en följd av oljekrisen på 70-talet börjades det undersökas alternativa möjligheter 

att försörja staden med värme. Resultatet blev Sveriges första stora 

geotermianläggning som producerar fjärrvärme med hjälp av geotermisk energi 

(Eskeröd, 2012). 

Brunnarna med det geotermiska tempererade vattnet ligger utanför Lund och  

totalt finns det fyra stycken produktionsbrunnar på 750 meters djup. De äldsta 

brunnarna har en temperatur på cirka 12 °C och i de nyare är det cirka 18 °C.  

För att värmen som pumpas upp från produktionsbrunnarna inte ska påverka 

temperaturen i brunnen pumpas det avkylda vattnet ner i andra så kallade 

injektionsbrunnar som ligger några kilometer bort från produktionsbrunnarna 

(Svenskt Geoenergicentrum, 2016). Det sammanlagda volymflödet från 

produktionsbrunnarna till geotermianläggningen lästes i driftcentralen av till cirka 

1560 m3/h.  
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2.3 Fakta om värmepumparna 

I anläggningen finns det två värmepumpar (VPG1 & VPG2), de är tillverkade av 

ASEA-stal och togs i drift 1984 och 1986. Det största möjliga värmeuttaget på VPG1 

är 19 MW och på VPG2 är det 27MW. Vid fullast med båda värmepumparna i drift 

kan anläggningen producera 31-32 MW-värme från det geotermiska vattnet. Är bara 

en värmepump i drift utnyttjas inte all den geotermiska energin och det blir andra 

tryck och temperaturer i anläggningen. Med en värmepump i drift produceras det 

cirka 18-19 MW värme. 

Kompressorerna är elektriskt drivna tvåstegs turbokompressor och motorerna som 

driver kompressorerna har en effekt på 6.6 MW och 9 MW (Ottosson, 2005). 

Tryckhöjningen i kompressorn sker i två steg och trycket i mellansteget varierar 

beroende på trycket i högtrycksdelen, det vill säga vilken temperatur det är på 

fjärrvärmevattnet. Kompressorerna går alltid på fast varvtal och regleras med hjälp av 

ledskenor. Rören på högtryckssidan är klassade för 40 bar och de på lågtryckssidan är 

klassade för 16 bar.  

Systemet som har en fyllnadsmängd på 29 ton köldmedia var ursprungligen fyllt med 

R500. Men det slutade användas i Sverige på grund av att det innehöll klor som bidrar 

till nedbrytning av ozonskiktet. Pumparna konverterades 1995 till det mer 

miljövänliga köldmediet R134a som används än idag (Bjelm & Lindeberg, 1993). 
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3 Frågeställningar och syfte 

3.1 Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på vilka konverteringsalternativ som 

är passande för Kraftringens geotermianläggning och om de befintliga huvuddelarna i 

anläggningen klara av konvertering. Samt teoretisk undersöka hur de alternativa 

köldmedierna kommer att påverka anläggningens prestanda. 

3.2 Mål 

Målet är att framställa ett underlag med olika konverteringsalternativ som är 

lämpliga för Kraftringens geotermianläggning. I underlaget ska de olika 

köldmedierna jämföras med hur de påverkar anläggningens prestanda och 

miljön. Med hjälp av underlaget kan kraftringen sedan utvärdera de olika 

alternativen och fatta ett besluta om konvertering.   

3.3 Frågeställningar 

 

Huvudfråga 

Vad finns det för konverteringsalternativ till Kraftringens geotermianläggning?  

 

Underfrågor 

Hur kommer de alternativa köldmedierna att påverka anläggningens prestanda?  

 

Vad är det för tryck, temperaturer och effekter i anläggningen? 

 

Hur kommer de alternativa köldmedierna att påverka anläggningens temperaturer och 

tryck?  

 

Hur kommer de alternativa köldmedierna att påverka anläggningens komponenter? 

 

Hur farliga är de alternativa köldmedierna i avseende för miljö, människor och 

brandrisk? 

3.4 Avgränsningar 

I det här arbetet undersöks konverteringsalternativ för Kraftringens två geotermiska 

värmepumpar. Pumparna som undersöks är tillverkade av ASEA-Stal och har effekt 

på 19 MW respektive 27 MW. Köldmediet i värmepumparna är R134a och 

beräkningarna utförs på VPG1. 

De eventuella tekniska förändringarna på anläggningen som en konvertering kan 

innebära kommer inte att beröras i denna undersökning och inte heller priserna på de 

alternativa köldmedierna. De resultat som presenteras i rapporten är teoretiska och är 

inte praktiskt testade i anläggningen.  
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4 Teori och tidigare studier 

4.1 Värmepumpsteknik 

En värmepump och kylanläggning är lika till den delen att de har likadan konstruktion 

och arbetar efter samma princip. Skillnaden är att en kylanläggning har till uppgift att 

sänka temperaturen på ett medium. Medan värmepumpen är byggd för att ta upp 

värmeenergi vid en låg temperatur och sedan höja den till en högre temperatur för att 

sedan avge den (Nydal, 2007). 

För att det ska vara möjligt att förflytta värme från en lägre temperatur till en högre 

måste det ske enligt termodynamikens andra huvudsats som säger ”värme kan inte av 

sig själv gå över från en kropp vid lägre temperatur till en annan med högre 

temperatur” (Alvarez, 2006). 

Det vill säga för att det ska vara möjligt för värme att gå från en lägre temperatur till 

en högre måste arbete tillföras processen. Det tillförda arbetet i en värmepump 

kommer från kompressorn och den värmeeffekt som avges i kondensorn är summan 

av kyleffekten som tas upp i förångaren och den tillförda effekten till kompressorn 

(Alvarez, 2006). 
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4.2 Arbetscykeln 

En värmepump har fyra huvudkomponenter, förångare, kompressor, kondensor och 

strypventil. Köldmediets aggregationstillstånd ändras beroende i vilken av de 

huvudkomponenterna det befinner sig i. Värmepumpens process kan förklaras enligt 

figur 1, där de fyra grundläggande tillståndsändringar är inritade i köldmediets tryck- 

entalpi -diagram (log p-h). 

 

De fyra grundläggande tillståndsändringarna som sker är (Nydal, 2007). 

1-2:Kompression 

2-3:Kondensering 

3-4:Strypning (trycksänkning) 

4-1:Förångning 

 
Figur 1. Skiss på köldmediets log p-h diagram med värmepumpens process inritad. Processen börjar i 

förångning där köldmediet tar upp värmeenergi från värmekällan och tillståndet på mediet ändras från 

vätska till ånga. I kompressionen höjs värmen på mediet och i kondensering avges värmen till 

fjärrvärmenätet. I strypning sker trycksänkning och mediet börjar förångas (Nydal, 2007). 

1-2:Kompression 

Tillståndet på köldmediet som går in i kompressorn är mättad ånga. I kompressorn 

tillförs energi under kompression och ångan övergår till överhettad. Under 

kompressionen stiger temperaturen och den specifika entalpin. Entalpiökningen sker 

på grund av det specifika kompressionsarbetet (Nydal, 2007). 
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Kompressorn har också till uppgift att förflytta köldmediets massflöde i kretsen och 

samtidigt hålla ett högt tryck i kondensorn, vilket är nödvändigt för att kondensation 

ska kunna ske (Alvarez, 2006). 

 

2-3:Kondensering 

I kondensorn avges den upptagna värmen till fjärrvärmenätet och köldmediegasen 

kondenseras under konstant tryck. Här kyls gasen av det kalla fjärrvärmevattnet och 

köldmediet återgår till vätskefas igen. För att värmeöverföring från köldmediet till 

fjärrvärmevattnet ska kunna vara möjligt måste kondenseringstemperaturen vara 

högre än fjärrvärmevattnet (Alvarez, 2006). 

 

3-4: Strypning 

Köldmediet som kommer från kondensorn är i vätskefas. När det passerar 

strypventilen sker ett tryckfall som gör att köldmediet börjar förångas och kyls ner till 

förångningstemperaturen. 

Strypventilen ser också till upprätthålla gränsen mellan låg- och högtryckssidan samt 

anpassar köldmediets flöde till förångaren (Nydal, 2007). 

 

4-1: Förångning 

Tryckfallet i strypventilen är så stort så köldmediet kan koka när det strömmar in i 

förångaren. Här tas värmeenergin upp genom att hålla köldmediets kokpunkt lägre än 

omgivningens. Det gör att energin från omgivningen strömmar till förångaren och 

köldmediet börjar koka (Nydal, 2007). Förångningen sker vid konstant tryck och 

temperatur.  

 

4.3 Fakta om köldmedium 

Köldmedium betecknas vanligtvis med Bokstaven ”R” som står för Refrigerant. Alla 

medier har ett nummer som bestäms av den kemiska sammansättningen och antal 

atomer som det innehåller. Till exempel är de köldmedier i nummerserien 400 en 

blandning av två eller flera ämnen och medier med nummer 702 till 764 är oorganiska 

ämnen (Nydal, 2007). Ibland slutar sifferkombinationen med en bokstav för att 

ytterligare precisera molekylstrukturen.  

Köldmedium är den vätska som cirkulerar i värmepumpen slutna system och har till 

uppgift att binda den geotermiska värmeenergin. För att det ska vara möjligt måste 

mediets temperatur vara lägre än det geotermiska vattnet och det sker genom att sänka 

trycket på mediet och därmed dess förångningstemperatur. När trycket är så pass lågt 

att mediet förångas tas det upp värmeenergi (Eriksson, 2004). 

4.4 Olika typer av köldmedium 

Nedanför förklaras de olika typerna köldmedier.  

 

HFC 

Vätefluorkolförening (HFC) är industriellt framställt och hör till gruppen F-gas.  

HFC bryter inte ner ozonskiktet men är en stark växthusgas och som därmed bidrar 

till växthuseffekten. HFC-gaser kan också vara farliga för människor vid en för hög 

exponering. Gasen är ofta explosiv och har lätt för att antändas (Naturvårdsverket, 

2017). Det finns en rad olika HFC-köldmedier och sortimentet förnyas ständigt, de 

vanligaste är R134a, R404A och R417A. (AGA, 2018) 
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HFO 

Vätefluorid-olefin (HFO) hör till gruppen HFC men har mycket mindre påverkan på 

växthuseffekten. Några av HFO-medierna har en låg brännbarhet och det kan bildas 

en mycket farlig gas (Vätefluorid) vid brand. HFO blandat med HFC förekommer 

också i köldmedier, vilket gör det mycket miljövänligare (KTH, 2015). 

 

Naturliga köldmedier 
Naturliga köldmedier är kemikalier och vanligast är ammoniak, propan och koldioxid. 

Den här sortens köldmedier har använts längst och har köldmedienummer från 702 till 

764. Fördelen med medierna är att de i liten grad, eller inte alls, påverkar ozonskiktet 

eller ökar växthuseffekten (Runesson, 2003). 

Ammoniak är det köldmedium som har använts längst, det är ett billigt media och har 

hög förångningsvärme.   

Nackdelen med naturliga köldmedier är att de kan vara explosiva, i vissa fall måste 

anläggningen byggas av stål, aluminium eller legeringar som kan stå emot 

korroderande inverkan. En del av kemikalierna som till exempel propan är 

brandfarligt och det finns stränga föreskrifter för användning (Nydal, 2007). 

 

CFC och HCFC 

CFC går även under handelsnamnet freon och det består av klorfluorkolföreningar. 

CFC är en kraftfull växthusgas och har en förtunnande effekt på ozonet och har varit 

förbjudet sedan 90-talet. 

Väteklorfluorkolförening (HCFC) går också under namnet freoner och förbjöds 1997 

att användas i nya anläggningar. Från 2015 är det förbjudet att användas i 

anläggningar som har en påfyllnadsmängd köldmedium på över 3 kg. 

Väteklorfluorkolförening har en ozonförtunnad effekt och kan också vara farligt för 

vattenlevande organismer (Naturvårdsverket, 2017). 
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4.5 Köldmediers säkerhetsklass och mått för klimatpåverkan 

Nedanför förklaras köldmediers säkerhetsklass och de mått som används för att 

jämföra de olika köldmediernas klimatpåverkan. 

 

Säkerhetsklass  

ASHRAE standard 34 “Designation and Safety Classification of Refrigerants” är en 

standard som ofta används internationellt för att dela in köldmedier i olika 

säkerhetsgrupper. Standarden klassificeras köldmedierna baserat på deras giftighet 

och brännbarhet. Som figur 2 beskriver delar ASHRAE standarden in köldmedierna i 

olika säkerhetsklasser, vilken grupp mediet hamnar i beror dels på brandfarlighet (1-

3) men också på dess giftighet (A-B). Många nya köldmedier med låg GWP har en 

viss brännbarhet och för att hålla isär de med köldmedier som har något högre 

brännbarhet finns klassen 2L. För att klassificeras som 2L måste det brinna under 10 

cm/s och kan då ses som ”lätt brandfarligt”. 

Brännbarhet kan definieras som hur lätt det är för ett köldmedium att börja brinna 

eller att antändas i luft och därmed orsaka brand. Hur pass allvarligt branden blir 

beror på förbränningshastigheten, gasens förbränningsvärme och eventuella farliga 

förbränningsprodukter. 

Förbränningshastighet (cm/s) är den hasighet hos flamfronten som är uppmätt vid den 

koncentration som ger högst hastighet. Förbränningsvärme (MJ/Kg) är den mängd 

värme som frigörs när ett ämne förbränns i helt närvaro av syre (KTH, 2015). 

 

 

Säkerhetsklass 

Hög 

brännbarhet 
A3 B3 

Lägre 

brännbarhet 
A2 B2 

Låg 

brännbarhet 
A2L B2L 

Ingen 

flamspridning 
A1 B1 

 

Lägre 

giftighet 

Högre 

giftighet 

Figur 2. Illustration över ASHRAE standard 34 översatt till svenska. Standarden delar in köldmedierna i 

olika säkerhetsklasser. Vilken klass köldmediet hamnar i beror på dess giftighet (A-B) och brännbarhet (1-

3). Klassen A2L och B2L är “lätt brandfarligt” och för att klassificeras som 2L måste det brinna under 10 

cm/s (ASHRAE , 2010). 
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GWP 
Global Warming Potential (GWP) är ett mått som används för att se hur mycket ett 

köldmedium bidrar till växthuseffekten. GWP anger hur mycket en växthusgas bidrar 

till den globala uppvärmningen jämfört med lika stort utsläpp av koldioxid. 

Utsläpp av växthusgas anges i koldioxidekvivalenter(CO2e) och med den kan man se 

hur stor växthuseffekt ett köldmedium har jämfört med samma mängd koldioxid 

(Nydal, 2007). 

 

ODP 
Ozone Depletion Potential (ODP) är ett mått som anger hur pass mycket ett 

köldmedium påverkar ozonskiktet. Måttet visar ett ämnes förmåga att bryta ner ozon i 

förhållande till CFC-köldmediet R11 (Nydal, 2007). 
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4.6 Beräkning och jämförelse mellan köldmedier 

Nedanför förklaras de beräkningar, verkningsgrader och hur diagram används för att 

kontrollera om ett köldmedium kan konverteras med den befintliga anläggningen.  

 

Köldmediets tryck- entalpi -diagram  

För att ta fram de enheter som krävs för beräkningar används köldmediets tryck- 

entalpi -diagram (log p-h). I diagrammet går det också att se köldmediets olika 

tillstånd och om valt köldmedium uppfyller de kriterier som finns för anläggningens 

tryck och temperatur (Nydal, 2007). Processen ritas in i diagrammet utifrån de 

förångnings–och kondenseringstemperatur som råder i anläggningen. 

 

Isentropisk verkningsgrad 

Isentropiska verkningsgraden används för att ta reda på avvikelsen mellan det 

teoretiska och det verkliga kompressionsförloppet. Verkliga kompressionsarbetet blir 

alltid större än det teoretiska på grund av kompressorns inre förhållande. Genom att 

först beräkna kompressorns kompressionsförhållande (𝑝𝑐/ 𝑝𝑜) kan verkningsgraden 

sedan bestämmas med hjälp av ett diagram som figur 3 visar. Vid avvikelser i 

kompressionsförloppet från det teoretiska måste man ta hänsyn till. 

 

 Den motor som driver kompressorn måste klara av ökat kompressionsarbete. Vid 

beräkning av motoreffekt som krävs för att driva kompressorn är detta en av 

effektförlusterna man måste ta hänsyn till. 

 

 Om kompressionsarbetet ökar kommer också temperaturen på gasen från 

kompressorn blir högre än vid en isentropisk kompression. Detta kan leda till att 

tryckgastemperaturen snabbt blir för hög på grund av ökat 

kompressionsförhållande och överhettning av ångan (Nydal, 2007). 
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𝜂𝑖𝑠, 𝐼𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑠𝑘 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 

 
Figur 3. Illustration på det diagram som används för att bestämma den isentropiska verkningsgraden. 

Genom att beräkna kompressorns kompressionsförhållande kan verkningsgradens sedan läsas av i 

diagrammet. Verkningsgraden används för att kunna bedöma skillnaden på det teoretiska 

kompressionsförhållandet och det verkliga kompressionsförhållandet (Nydal 2007). 

 

 

a: Teoretisk kurva 

b: Empirisk kurva  

𝐾𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒𝑡 =
𝑝𝑐

𝑝𝑜
 

𝑝𝑐 = 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑒𝑡 (Bar) 
𝑝𝑜 = 𝑠𝑢𝑔𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑒𝑡 (Bar) 
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Volymetrisk verkningsgrad 

Volymetrisk verkningsgrad är ett mått på förlusterna i kompressorn, förlusterna kan 

till exempel vara gasläckage, gas som blir kvar ovanför kolven efter kompression eller 

tryckfall i cylindrar. Den definieras som verkligt volymflöde i sugledning dividerat 

med kompressorns geometriska volymflöde.  

Verkningsgraden kan bestämmas med hjälp av ett diagram som visar verkningsgraden 

i förhållande till kompressionsförhållandet. Enligt figur 4 finns det två olika kurvor i 

diagrammet, en för skruvkompressor och en för kolvkompressor. 

Verkningsgraden som påverkas av många förhållanden baseras på både uppmätt 

effekt och erfarenhetsmässiga värden (Nydal, 2007). 

 

𝜂𝑣, 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 

 
Figur 4. Illustration på det diagram som används för att bestämma den volymteriska verkningsgraden. 

Genom att beräkna kompressorns kompressionsförhållande kan verkningsgradens sedan läsas av i 

diagrammet. Verkningsgraden används för att bestämma förlusterna i kompressorn (Nydal 2007). 

a: Skruvkompressor 

b: Kolvkompressor 

𝐾𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒𝑡 =
𝑝𝑐

𝑝𝑜
 

𝑝𝑐 = 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑒𝑡 (Bar) 
𝑝𝑜 = 𝑠𝑢𝑔𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑒𝑡 (Bar)
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Värmefaktorn 
Värmefaktorn benämns även som COPheat och den anger hur effektiv anläggningen är.  

Värmefaktorn är förhållandet mellan den avgivna värmeeffekten i kondensorn och 

den tillförda effekten till kompressorn (Nydal, 2007). I praktiken räknar man oftast 

med förhållandet mellan den avgivna värmeeffekten kondensorn och den tillförda 

effekten till kompressorn. Den tillförda effekten till kompressorn räknas som den 

energi som tillförs köldmediet i kompressorn. Värmefaktorn är alltid större än ett, 

eftersom den avgivna värmeeffekten kondensorn består av både den upptagna 

värmeeffekten i förångaren samt kompressorns nedlagda arbete (Alvarez, 2006). 

 

Värmefaktorn:  

 

𝐶𝑂𝑃ℎ𝑒𝑎𝑡 =
∆ℎ𝑐

∆𝑤𝑖𝑠
 

 

∆ℎ𝑐= Värme som avges i kondensorn (KJ/Kg) 

∆𝑤𝑖𝑠= Arbete som tillförs kompressorn (den upptagna entalpin i köldmediet, KJ/Kg) 
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Kritiska punkten 
I det kyltekniska log P-h diagrammet finns en kurva och överst på den finns den 

kritiska punkten (CP), vilket illustreras i figur 1. Är temperaturen högre på 

köldmediegasen än kritiska punkten kommer gasen inte att kunna kondenseras till 

vätska, oavsett hur högt trycket är (Nydal, 2007). 

Vid val av lämplig värmepump måste i första hand den temperatur som lämnar 

kondensorn (framledningstemperaturen) vara känd. Det behövs för att kunna välja rätt 

köldmedium med hänsyn till dess kritiska punkt (Alvarez, 2006). 

 

Temperaturglide 

Många nya köldmedier är en blandning av ett flertal olika köldmedier. När 

köldmedier blandas med varandra har respektive media en bestämd kondensering- 

och kondenseringstemperatur vid konstant tryck. Det köldmedium med högst 

ångtryck kommer att förångas först. Vid konstant tryck kommer temperaturen i 

blandningen ändras efter när köldmedierna förångas eller kondenseras, detta kallas 

temperaturglide (Nydal, 2007). Detta innebär att temperaturen kommer variera i 

kondensor och förångaren efter hand som koncentrationen av de olika 

komponenternas ändras i gas respektive vätskefas (Berglöf, 1999). I de fall 

temperaturglide uppstår blir det två tryck och temperaturer att förhålla sig till. 

4. 7 Tidigare studier 

Experimental comparison between R152a and R134a working in a refrigeration 

facility equipped with a hermetic compressor 

Experimentell undersökning där prestandan för R134a och R152a jämfördes i en 

kylanläggning med en hermetisk kompressor. Anläggningen är byggd för R134a och 

har enstegs kompressor. 

Resultatet blev att R152a att fungerade bra som ersättare till R134a i 

testanläggningen. Det uppstod inga problem med kompressor, smörjmedel eller med 

expansionsventilen. Dock blev massflödet lägre med R152a men högre COP (Llopis , 

Arauzo , Torrella, Sánchez, & Cabello , 2015). 

 

Experimental study of R450A drop-in performance in an R134a small capacity 

refrigeration unit 

KTH gav ut en artikel i augusti 2017 där de skrev om en experimentell studie som 

hade gjorts på R450A. Köldmediet R450A är en blandning av R124a och R1234ze 

och är tänkt att ersätta R134a. De kom fram till att R450A kan ersätta R134a rakt av 

utan att behöva ändra på den befintliga anläggningen. Men det gäller mindre 

kylanläggningar och där en minskning av kylkapaciteten och energiprestanda kan 

godtas (Makhnatch, Mota-Babiloni, & Khodabandeh, 2017). 

 

Energieffektiviteten hos konverterade kylanläggningar ombord på fartyg  

En tidigare studie har gjorts på en småskalig kylanläggning, två studenter på 

Chalmers gjorde en studie om konverteringsalternativ för maritima kylanläggningar. 

De undersökte köldmedier med bättre energieffektivitet och mindre total 

klimatpåverkan än R404A. De kom fram till att alla de alternativa köldmedierna som 

undersöktes medför en minskning av den totala klimatpåverkan men att 

kompressoreffekten variera för de olika köldmedierna (Frejd & Himmelmann, 2017). 
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Köldmedier med låg växthuseffekter, KTH 

Är ett projekt som startades 2015 med syftet att ta fram köldmedier med låg GWP 

som kan ersätta R134a, R410A och R404A. Projektet genomförs inom Effsys Expand 

och finansieras av energimyndigheten och sju andra medfinansiärer. 

I projektet undersöks det bland annat energieffektiviteten vid användning av nya 

köldmedier och säkerhetsaspekter för köldmedier med låg GWP. Det genomförs 

också experiment med köldmedier med låg GWP som går ut på att bestämma 

värmeövergång och tryckfall vid förångning och kondensation ( Effsys Expand , 

2018). 

 

4.8 Källkritik 

Att fakta som samlats in är tillförlitlig och trovärdig är avgörande för att kunna göra 

korrekta beräkningar och kunna dra rätt slutsatser. Till beräkningarna har det använts 

formler från tidigare kurslitteratur och från den tekniska formelsamling som gäller på 

Kalmar Sjöfartshögskola. Formlerna från litteraturen och formelsamlingen har 

jämförts med varandra för att kontrollera så de är lika och kan därmed anses 

tillförlitiliga.  

Fakta som kommer från studier, konferensrapporter och vetenskapliga artiklar kan 

anses som tillförlitligt och trovärdiga. Med anledning av att dem är skrivna av 

forskare som är verksamma vid universitet och att artiklarna är publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter. Den största risken med att hämta fakta från webbsidor är den 

inte är tillförlitlig. För att minimera riskerna för felaktigt fakta har det enbart hämtats 

fakta från sådana webbsidor som tillhör erkända myndigheter, tillverkare, svenska 

universitet och risken att fakta inte är trovärdig eller tillförlitlig kan anses som 

minimala.  
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5 Metodbeskrivning 

5.1 Fallstudie  

En fallstudie har utförts på Kraftringens geotermianläggning. I en fallstudie undersöks 

ett specifikt fall med syftet att få genomgripande kunskaper om det som undersöks. I 

en fallstudie utgås det från helhetsperspektivet och det försöks samlas in så täckande 

information som möjligt. Datainsamlingen grundar sig bland annat på observationer 

och arkivanalys för datainsamling (Patel & Davidson, 2011). 

5.2 Litteratursökning 

För att samla in fakta till arbetet har en genomgripande litteraturgenomgång 

genomförts. Det har samlats in fakta från tidigare studier, konferensrapporter och 

vetenskapliga artiklar. Det har också använts webbsidor och litteratur från tidigare 

kurser. Vår kontaktperson på Kraftringen har också varit behjälplig med frågor som 

har gällt geotermiska anläggningen och om värmepumpsteknik. 

I litteratursökningen användes databaserna ”Google Scholar”, ”Onesearch” och 

”Science Direct”. En rad olika sökord användes och för att få bra sökresultat användes 

flera ord i samma sökning, följande sökord gav goda resultat:  

 

 konverteringsalternativ R134a 

 

 köldmedier framtiden R134a 

 

 köldmedium konvertering 

 

 drop in replacement R134a heat pump 

 

 R134a refrigerant replacement 

 

Det gjordes också en sökning på tidigare uppsatser och examensarbeten på 

Linnéuniversitetet DiVA. Alla examensarbeten som är skrivna från och med 2012 vid 

Linnéuniversitetet är inlagda i DiVA. I vissa fall finns det inlagda uppsatser från och 

med 2006 (Växjö) och från vårterminen 2008 i Kalmar.  
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5.3 Mätning 

Mätningen utfördes 2018-01-24 när de två värmepumparna var i drift och gick på full 

last. De uppmätta värdena är sedan de som ligger till grund för urval, beräkningar och 

ritning i köldmediers log p-h diagram. 

Eftersom beräkningarna skulle baseras på de uppmätta värdena var det viktigt att få så 

korrekta värden som möjligt. Med anledning av det användes anläggningens fasta 

temperaturgivare och tryckgivare som är placerade i anläggningen enligt figur 5. 

Temperaturerna i anläggningen mäts i grader Celsius med resistanstermometrar som 

är av typen pt100-givare enligt “DIN 43763 form B”, tillverkad av Pentronic. Trycken 

i anläggningen mäts i absoluttryck med trycktransmittrar modell 2051T tillverkad av 

Rosemount. 

 
Figur 5. Översiktsbild på var trycktransmittrar och resistanstermometrar är placerade i anläggningen. 

Resistanstermometrarna mäter de olika temperaturerna i anläggningen och trycktransmittrar mäter 

trycken. De uppmätta värdena användes sedan till beräkningarna och ritning i köldmediers log p-h 

diagram.  

1: Kondenseringstemperatur (℃) 

2: Temperatur efter kondensor (℃) 

3: Tryck avspänningskärl (Bar) 

4: Förångningstemperatur (℃) 

5: Förångningstryck (Bar) 

6: Temperatur efter kompressor (℃) 

7: Kondenseringstryck (Bar) 

5.4 Första urvalet av köldmedier 

Först gjordes en sammanställning av alla köldmedier som finns hos 

köldmediumtillverkarna AGA och Honeywell. Sammanställningen bestod bland annat 

av köldmediernas GWP, ODP, klassificering och vilken typ av gas.     

De köldmedierna med högre GWP än det befintliga köldmediet R134a (GWP 1430) 

valdes bort i den första sorteringen. Detta gjordes eftersom medierna med högre GWP 

är sämre för miljön och är därmed inget konverteringsalternativ. 
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5.5 Andra urvalet av köldmedier 

I andra urvalet utgicks det från att de alternativa köldmedierna skulle klara av att hålla 

samma förångnings- och kondenseringstemperatur som det befintliga köldmediet 

R134a. Olika köldmedier kräver olika tryck för att kondenseras och förångas. 

Eftersom anläggningen rör är klassade för högst 40 respektive 16 bar får det inte 

överskridas. De köldmedierna med för höga förångnings- och kondenseringstryck 

valdes bort. 

För att kontrollera så det högsta trycket för respektive köldmedium inte blir för högt 

ritades en process in i köldmediets log p-h diagram, där entalpin är på X-axeln och 

trycket på Y-axeln. Processen ritades efter de värden som visas i tabell 1.   

 
Tabell 1 Presenterar den driftdata som mättes på VPG1. De kyltekniska log p-h diagrammen är ritade 

utifrån de här värdena. Trycken står i absoluttryck och ”max tryck” är vad värmepumpens system är 

klassade för.  

Kondenseringtemperatur (°C) 71,8  

Förångningstemperatur(° C) 5,2 

Överhettning (°C) 16,3  

Underkylning (°C) 8,16  

Max tryck lågtryckssidan (Bar) 16  

Max tryck högtryckssidan (Bar) 40  

5.6 Bortval av naturliga köldmedier och direkta ersättare 

Ammoniak, propan, isobutan och propylen är alla köldmedier som hade fungerat som 

konverteringsalternativ, i avseende att de ligger inom rätt temperaturer och tryck. 

Dock är propan, isobutan och propylen mycket brandfarliga och med anledning av att 

anläggningen ligger i tätbebyggt område valdes de bort som alternativ för 

konvertering.  

Ammoniak är ett brandfarligt och giftigt köldmedium. Vid en konvertering krävs det 

stora tekniska ändringar i anläggningen och riskreducerande åtgärder måste utföras 

för att skydda människor som vistas där (MSB, 2000). 

Att få tillstånd för att använda ammoniak kan vara svårt. När Tetra Pak som också 

ligger i Lund sökte tillstånd för att använda ammoniak blev de nekade. Anledningen 

till att de inte fick tillstånd var för den höga fyllnadsmängden (8,3 ton) och att 

anläggningen ligger nära boende och skolor (Johansson, 2017). 

Med argumenten att Kraftringens anläggning ligger nära tätbyggt område, den stora 

fyllnadsmängden och att ombyggnation inte är önskvärt valdes ammoniak bort som 

alternativ för konvertering.  

Köldmedierna R1233zd och R1234ze är direkta ersättare till R134a. De två medierna 

valdes bort med argumentet de inte är passande för konvertering på grund av 

lättantändligheten (AGA, 2018).
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5.7 Beräkningsgenomgång 

Nedanför förklaras de formler som använts för beräkningarna. Svaren på 

beräkningarna finns i resultat och fullständiga uträkningar finns i bilaga. 

 

Isentropisk verkningsgrad 

Den isentropiska verkningsgraden (ηis) används för beräkning av den verkliga 

entalpin (h2) som är efter kompressorn.  

Den isentropiska verkningsgraden bestäms genom att först beräkna kompressorns 

kompressionsförhållande (Nydal, 2007). 

 

𝐾𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒𝑡 =
𝑝𝑐

𝑝𝑜
 

 

𝑝𝑐 = 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑒𝑡 (Bar) 
𝑝𝑜 = 𝑠𝑢𝑔𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑒𝑡 (Bar) 

 

Som figur 6 beskriver läses 𝑝𝑐 och 𝑝𝑜 av i köldmediets log p-h diagram. 

 

ηisbestäms sedan med hjälp av den isentropiska verkningsgradens diagram (Nydal, 

2007). 
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Den verkliga entalpin efter kompressorn 

 

 
Figur 6. Skiss över köldmediets log p-h diagram med värmepumpens process inritad. Skissen visar hur den 

verkliga entalpin skiljer sig från den teoretiska och var i diagrammet värden lästs av. Den teoretiska 

entalpin fås fram genom att kompressionen antas ske isentropiskt och att entropin är konstant. Genom att 

följa kurvan för konstant entropi i diagrammet upp till den linje där kondenseringen börjar kan det 

teoretiska kompressionsförloppet fås fram (Nydal, 2007). 

 

1: Entalpin innan kompressorn plus överhettning (KJ/Kg) 

2: Verkliga entalpin efter första kompressionssteget (KJ/Kg) 

2´: Teoretiska entalpin efter första kompressionsstege (KJ/Kg) 

3. Ångbildningens entalpi vid mellantrycket (KJ/Kg) 

4: Verkliga entalpin i mellansteget (KJ/Kg) 

5: Verkliga entalpin efter kompressorn (KJ/Kg) 

5´: Teoretiska entalpin efter kompressorn (KJ/Kg) 

6: Entalpi efter kondensering (KJ/Kg) 

7: X är andel ånga i procent 

 

Den teoretiska entalpin fås fram genom anta att kompressionen sker isentropiskt. 

Med isentropiskt menas att det är en adiabatisk process och att entropin är konstant 

(Alvarez, 2006). 

Genom att följa kurvan för konstant entropi på diagrammet upp till den linje där 

kondenseringen börjar kan det teoretiska förloppet för kompressionen fås fram 

(Nydal, 2007). 
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Beräkning av verkliga specifika entalpin efter första kompressionssteget  

För beräkna den verkliga specifika entalpin kompressorns mellansteg användes 

formel (Nydal, 2007). 

 

ηis =
ℎ2′ − ℎ1

ℎ2 − ℎ1
 

 

ηis= Isentropiska verkningsgraden  

ℎ1= Entalpi innan kompressorsteg (KJ/Kg) 

ℎ2′=Teoretiska entalpi efter kompressorsteg (KJ/Kg) 

h2= Verkliga entalpi efter kompressorsteg (KJ/Kg) 

 

Beräkning av verkliga specifika entalpin i mellansteget 

Viktandelen X (Punkt 7) fås från kyltekniskt log p-h diagram. 

X är andelen gas och 1-X är då andelen vätska i den fuktiga ångan.  

 

För beräkning av punkt 4 (Fagergren, 2015). 

 

𝑖𝑓 = X ∗ i” + (1 − x) ∗ i´ 
 

𝑖𝑓=Punkt 4 

X =Avläst i diagram  

i”=Entalpi i punkt 3 (KJ/Kg) 

i´=Entalpi punkt 2 (KJ/Kg) 

 

Beräkning av verkliga specifika entalpin efter kompressorn 

𝜂𝑖𝑠 =
ℎ5′ − ℎ4

ℎ5 − ℎ4
 

 

 

Värmefaktorn 
COPHeat, hämtad från praktisk kylteknik (Nydal, 2007). 

 

𝐶𝑂𝑃ℎ𝑒𝑎𝑡 =
∆ℎ𝑐

∆𝑤𝑖𝑠
 

 

∆ℎ𝑐=ℎ5 − ℎ6 (KJ/Kg) 

 

∆𝑤𝑖𝑠= ℎ5 − ℎ1 (KJ/Kg)  
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6 Resultat 

6.1 Mätresultat 

I tabell 2 presenteras de uppmätta driftvärdena för VPG1 och VPG2. En anledning till 

att VPG2s värden är lägre än VPG1s är att temperaturen på det geotermiska vattnet är 

lägre vilket i sin tur resulterar i att kondenseringstemperaturen och 

förångningstemperaturen blir lägre. VPG2 har också en lägre installerad effekt. 

 
Tabell 1 Mätresultaten från mätningarna i geotermianläggningen utförda 2018-01-24.  

Mätpunkt Enhet VPG1 VPG2 

Kondenseringstemperatur °C 71,8 52,5 

Temperatur efter kondensor °C 63,6 48,5 

Tryck avspänningskärl Bar(a) 10,2 7 

Förångningstemperatur °C 5,2 1,1 

Förångningstryck Bar (a) 3,5 3,03 

Temperatur efter 

kompressor 

°C 87,7 67,9 

Kondenseringstryck Bar(a) 21,96 14 

6.2 Klassificering av köldmedierna 

I tabell 3 är köldmedierna rankade efter ASHRAE-säkerhetsgrupp. Både R134a och 

R450A har samma säkerhetsgrupp. R152a hamnar en grupp högre än de andra 

köldmedierna och är brandfarligt.  
 

Tabell 2 ASHRAE-klassificering av köldmedierna (Honeywell 2018). 

Köldmedium  klassning Giftighet Brandfarlighet 

R134a A1 Nej Nej 

R450A A1 Nej Nej 

R152a A2 Nej Ja 

6.3 Beräkningsresultat 

I tabell 4 presenteras beräkningsresultaten på köldmedierna, i tabellen framgår det att 

R152a har något högre COPheat än de andra medierna. Vilket innebär att R152a avger 

mer värme i kondensorn samt tar upp mer värmeenergi i kompressorn. Kompletta 

beräkningar finns i bilaga. Köldmediernas log p-h diagram med värmepumpens 

process inritad kan studeras i figur 7, figur 8 och figur 9. 

 
Tabell 3 Beräkningsresultat av köldmedierna.  

Köldmedium COPHeat Pc/P0 𝜼Isentropisk 

R134a 3,72 6,14 0,78 

R152a 3,83 6,28 0,77 

R450 3,81 6,26 0,77 
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6.4 Termodynamiska egenskaper 
I tabell 5 presenteras köldmediernas termodynamiska egenskaper. Både R152a och 

R450A har avsevärt lägre GWP än R134a, vilket innebär att de bidrar mindre till 

växthuseffekten. Kritiska temperaturen på R152a och R450A ligger inom rätt område 

för att kunna kondenseras.  

 
Tabell 4 Termodynamiska egenskaperna och GWP för R134a, R152a och R450a (Honeywell 2018). 

Köldmediu

m 

GWP Typ av  

köldmedium 

Normal 

kokpunkt 

(°C) 

kritiska 

punkten (°C) 

Kritiska  

punkten 

(Bar) 

R134a 1430 HFC -26 101 40,6 

R152a 124 HFC -24 113 45,2 

R450A 547 HFC/HFO -22 105 39,1 
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7 Resultatdiskussion 
I den här undersökningen blev många köldmedier bortvalda med argumenten att de 

har för hög GWP och är brandfarliga. Även de köldmedier som är direkta ersättare för 

R134a blev bortvalda med anledning av att de inte lämpliga för konvertering på grund 

av lättantändligheten. De teoretiska beräkningarna är baserade på vad som kom fram 

från köldmediernas tryck-entalpi diagram. Effekt var inte relevant för beräkningarna 

och mättes därför inte. Anläggningens prestanda kommer teoretiskt förändras i form 

av COPheat och den isentropiska verkningsgraden förändras vid eventuell 

konvertering.  

 

R152a 

Köldmediet R152a kan vara ett lämpligt alternativ som ersättare. För att upprätthålla 

samma kondenseringstemperatur som innan kommer anläggningen ha 

kondenseringstryck att på cirka 20,1 bar och för samma förångningstemperatur 

kommer förångningstrycket vara cirka 3,2 bar.  

R152a har något högre värmefaktor och har 90 % lägre GWP än R134a. En skillnad 

på de två medierna är att R152a är brandfarligt, det är klassat som A2 i ASHRAE-

klassificeringen och R134a klassas som A1.  

Jämfört med R134a som har en förbränningshastighet på 0 cm/s och 

förbränningsvärme på 7 MJ/kg har R152a en förbränningshastighet på 23 cm/s och 

förbränningsvärme är 16 MJ/kg (Honeywell, 2018). 

 

R450A 
Ett annat alternativ kan vara R450A, mediet har samma ASHRAE-klassificering som 

R134a men 60 % lägre GWP. För att upprätthålla samma kondenserings- och 

förångningstemperatur som innan kommer R450As kondenseringstryck ligga på cirka 

19,4 bar och förångningstrycket på 3,1 bar.  

Mediet är blandat med 42 procent R134a och 58 procent R1234ze och är tänkt att 

fungera som ett alternativ till R134 i anläggningar med medeltemperatur. Eftersom 

det är en blandning av två medier har den en temperaturglide på 0.4 °C (Honeywell, 

2014). 

Kvalitén på R450A log p-h diagram är något sämre, vilket innebär att det finns en 

liten risk för att avläsningsfel kan ha skett, vilket så fall resulterar i att beräkningarna 

är något fel. Dock bör skillnaderna vara så pass små att det inte påverkar vår slutsats. 

 

Slutsats 

I undersökningen fann vi två köldmedier, R152a och R450A, som skulle fungera som 

konverteringsalternativ i avseende att de ligger inom rätt tryck och temperatur. Båda 

alternativen har lägre GWP och en högre värmefaktor än nuvarande köldmediet 

R134a. Dock är R152a brandfarligt och har högre säkerhetsklass än de två andra 

medierna. Då R152a och R450A är ersättare för 134a så bör man inte behöva utföra 

några större förändringar när det gäller komponenterna i anläggningen detta bör dock 

kontrolleras med leverantör innan eventuell konvertering.  
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9 Bilaga 
Beräkningar och kyltekniska diagram är gjorda utifrån de värden som presenteras i 

tabell 6.  

 
 
I tabell 5 presenteras de driftvärdena som de kyltekniska diagrammen är ritade utifrån. värdena som 

presenteras i tabellen mättes på VPG1 2018-01-24. 

Kondenseringtemperatur (°C) 71,8  

Förångningstemperatur (°C) 5,2 

Överhettning (°C) 16,3 

Underkylning (°C) 8,16  

 

9.1 R134a 

 
𝑃𝑐(𝐵𝑎𝑟)

𝑃0 (𝐵𝑎𝑟)
=

21,5

3,5
= 6,14 

 

𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘𝑓ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 =
𝑃𝑐  (𝐵𝑎𝑟)

𝑃𝑚(𝐵𝑎𝑟)
=

21

10,1
= 2,08 

 
vilket ger 𝜂Isentropisk 0,78 

 
Punkt Specifik entalpi 

(KJ/Kg) 

1 416 

2' 439 

3 419 

6 291 

 

 

𝜂𝑖𝑠 =
ℎ2′ − ℎ1

ℎ2 − ℎ1
 

 

 

0,78 =
439 − 416

ℎ2 − 416
 

 

ger ℎ2  = 445 𝐾𝐽/𝐾𝑔 

 

𝑋 𝑖 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 7 = 0,21 

ℎ4 ∗ 1 = ℎ3 ∗ 𝑥 + ℎ2 ∗ (1 − 𝑥) 

ℎ4 ∗ 1 = 419 ∗ 0,21 + 445 ∗ (1 − 0,21) 

ger ℎ4 =  440 𝐾𝐽/𝐾𝑔 
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h5' avläst till 457 KJ/Kg 

𝜂𝑖𝑠 =
ℎ5′ − ℎ4

ℎ5 − ℎ4
 

 

0,78 =
457 − 440

ℎ5 − 440
 

 

ger ℎ5  = 462 𝐾𝐽/𝐾𝑔 

 

 

𝐶𝑂𝑃𝐻𝑒𝑎𝑡 =
ℎ5 − ℎ6

ℎ5 − ℎ1
 

 

 

𝐶𝑂𝑃𝐻𝑒𝑎𝑡 =
462 − 291

462 − 416
= 3,72 
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Figur 7. R134a log p-h diagram (Department of Mechanical Engineering (MEK), Section of Energy 

Engineering (ET) at the Technical University of Denmark (DTU)). Värmepumpens process inritad i 

köldmediediagrammet för R134a utifrån de driftvärden som mättes på VPG1. Dessa är presenterade i 

tabell 6
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9.2 R152a 

 
𝑃𝑐  (𝐵𝑎𝑟)

𝑃0  (𝐵𝑎𝑟)
=

20,1

3,2
= 6,28 

 

vilket ger 𝜂Isentropisk 0,77 

 

𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘𝑓ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 =
𝑃𝑐 (𝐵𝑎𝑟)

𝑃𝑚(𝐵𝑎𝑟)
= 2,08 

 

vilket ger: 

𝑃𝑚 =
𝑃𝑐

2,08
=

20,1

2,08
= 9,7 𝐵𝑎𝑟 

 

 
Punkt Specifik entalpi 

(KJ/Kg) 

1 525 

2' 560 

3 531 

6 313 

 

 

𝜂𝑖𝑠 =
ℎ2′ − ℎ1

ℎ2 − ℎ1
 

 

 

0,77 =
565 − 525

ℎ2 − 525
 

 

ger ℎ2  = 577 𝐾𝐽/𝑘𝑔 

 

𝑋 𝑖 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 7 = 0,16 
 

ℎ4 ∗ 1 = ℎ3 ∗ 𝑥 + ℎ2 ∗ (1 − 𝑥) 

 

ℎ4 ∗ 1 = 531 ∗ 0,16 + 577 ∗ (1 − 0,16) 

 

ger ℎ4 = 570 KJ/Kg 
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h5' avläst till 593 KJ/Kg 

 

𝜂𝑖𝑠 =
ℎ5′ − ℎ4

ℎ5 − ℎ4
 

 

0,77 =
593 − 570

ℎ5 − 570
 

 

ger ℎ5  = 600 𝐾𝐽/𝐾𝑔 

 

𝐶𝑂𝑃𝐻𝑒𝑎𝑡 =
ℎ5 − ℎ6

ℎ5 − ℎ1
 

 

 

𝐶𝑂𝑃𝐻𝑒𝑎𝑡 =
600 − 313

600 − 525
= 3,83 
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Figur 8. R152a log p-h diagram (Department of Mechanical Engineering (MEK), Section of Energy 

Engineering (ET) at the Technical University of Denmark (DTU)). Värmepumpens process inritad i 

köldmediediagrammet för R152a utifrån de driftvärden som mättes på VPG1. Dessa är presenterade i 

tabell 6.
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9.3 R450a 

 
𝑃𝑐(𝐵𝑎𝑟)

𝑃0(𝐵𝑎𝑟)
=

19,4

3,1
= 6,26 

 

vilket ger 𝜂Isentropisk 0,77 

 

𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘𝑓ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 =
𝑃𝑐(𝐵𝑎𝑟)

𝑃𝑚(𝐵𝑎𝑟)
= 2,08 

 

vilket ger: 

𝑃𝑚 =
𝑃𝑐

2,08
=

19,4

2,08
= 9,3 𝐵𝑎𝑟 

 

 
Punkt specifik entalpi 

(KJ/Kg) 

1 408 

2' 427 

3 416 

6 290 

 

 

𝜂Isentropisk =
ℎ2′ − ℎ1

ℎ2 − ℎ1
 

 

 

0,77 =
427 − 408

ℎ2 − 408
 

 

ger ℎ2  = 433 𝐾𝐽/𝐾𝑔 

 

 

X i punkt 7 antogs till 0,21(samma som R134a)då detta inte går att avläsa i 

diagrammet hämtat från tillverkarens datablad.  

ℎ4 ∗ 1 = ℎ3 ∗ 𝑥 + ℎ2 ∗ (1 − 𝑥) 

 

ℎ4 ∗ 1 = 416 ∗ 0,21 + 433 ∗ (1 − 0,21) 

 

ger ℎ4 = 429 KJ/Kg 
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h5' avläst till 445KJ/Kg 

𝜂𝑖𝑠 =
ℎ5′ − ℎ4

ℎ5 − ℎ4
 

 

0,77 =
445 − 429

ℎ5 − 429
 

 

ger ℎ5  = 451 𝐾𝐽/𝐾𝑔 

 

𝐶𝑂𝑃𝐻𝑒𝑎𝑡 =
ℎ5 − ℎ6

ℎ5 − ℎ1
 

 

𝐶𝑂𝑃𝐻𝑒𝑎𝑡 =
450 − 290

450 − 408
= 3,81 
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Figur 9. R450a log p-h diagram (Honeywell, 2014). Värmepumpens process inritad i köldmediediagrammet 

för R450a utifrån de driftvärden som mättes på VPG1. Dessa är presenterade i tabell 6 
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