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SAMMANFATTNING 

Det är sedan tidigare allmänt känt att när temperaturen sänks på luft med en hög 

luftfuktighet så fälls det ut kondenserat vatten som en restprodukt. Ombord på stora 

kryssningsfartyg med många passagerare så är behovet av att kyla luften stort på grund av 

att passagerarna vill ha en behaglig inomhusmiljö, vilket leder till att det i fartygens stora 

luftkonditioneringsanläggningar bildas mycket vatten när luft kyls. Den här studien syftar till 

att undersöka om det går att ta tillvara på det vatten som bildas som en restprodukt i 

luftkonditioneringsanläggningarna. För att ta reda på om kvalitén och kvantiteten var 

tillräcklig för att det skulle gå att använda vattnet ur en luftkonditioneringsanläggning så togs 

ett vattenprov från en luftavfuktare. Detta vattenprov analyserades av ett utav 

Livsmedelverket ackrediterat laboratorium. För att undersöka hur mycket vatten som bildas, 

kontaktades en stor leverantör av luftkonditioneringsanläggningar för beräkningsunderlag 

på ett stort kryssningsfartyg. Övrig information har inhämtats genom litteraturstudier och 

intervjuer. Studien visar på att det är möjligt att använda kondenserat vatten ifrån 

luftkonditioneringsanläggningar till dricksvatten och tekniskt vatten. I vissa fall motsvarade 

vattenproduktionen 10-15 % av det totala vattenbehovet ombord på ett stort 

kryssningsfartyg. Dock visar också studien på att vattnet måste genomgå olika behandlingar 

innan det går att använda som dricksvatten alternativt tekniskt vatten.
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Summary  

It is already common knowledge that when lowering the temperature of the air with high 

humidity, you get condensed water as a residual product. Onboard a large cruise ship with 

many passengers its ability to cool the air is essential because the passengers want a 

comfortable indoor environment, and in these large air conditioning systems water is 

formed. This study aims to investigate whether it is possible to take advantage of this water. 

To find out if the quality and quantity was sufficient that it might be possible to use the 

water from the air condition unit for drinking water and technical water, a water sample was 

taken and analyzed at an accredited laboratory. To investigate how much water was formed, 

one major supplier of industrial air conditioners was contacted for the calculation of capacity 

of a large cruise ship. Additional information has been obtained through literature review 

and personal interviews. The study shows that it is possible to use the condensed water 

from air conditioners for drinking water and technical water. In some cases the water 

production reaches 10-15 % of the total water demand on a large cruise ship. However, the 

study also shows that the water has to undergo various treatments before it can be used as 

drinking water or technical water.
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Ordlista 
 
Här definieras diverse förkortningar och ord som kan vara okända för läsaren. 
 
 
Mollierdiagram Används för att läsa ut luftens vatteninnehåll beroende på  

vilka förhållande som råder. För att bestämma luftens 

fuktinnehåll så används torr termometer och fuktig termometer. 

 

Torra termometern  Temperaturen som man mäter med en vanlig termometer, 

exempelvis den innetemperaturen som man läser av hemma. 

Våta termometern Termometer vars känselkropp är lindad i ett tyg som i sin tur är 

indränkt i vatten, avdunstningen ifrån tyget kommer att kyla 

termometerns känselkropp vilket medför att termometern visar 

en lägre temperatur. Desto torrare luften är, desto mer vatten 

kommer att avdunsta och därmed lägre temperatur.  

Verkningsgrad Kvot mellan den totala inmatade energin och den nyttiga energin 

  som man kan ta till vara.  

Kondensat  När vatten går ifrån gas till flytande form.   

HVAC Står för Heating, Ventilation och Air Condition. Samlingsbegrepp 

för Luftkonditioneringssystem.   

Evaporering En av de förekommande processerna för att framställa 

färskvatten av saltvatten ombord på fartyg. Genom att koka 

vatten under lågt tryck med spillvärme från fartygets 

huvudmaskineri.  

 Omvänd osmos En av de förekommande processerna för att framställa 

färskvatten av havsvatten ombord på fartyg, genom att med högt 

tryck pressa havsvatten genom ett membran som bara släpper 

igenom rent avsaltat vatten.  
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Fläktkonvektor Även kallad fan coil, är en värmeväxlare som recirkulerar och 

kyler eller värmer luft med hjälp av ett flytande medium. En 

fläktkonvektor monteras i den lokal vars temperatur den skall 

reglera. 

Förångare Komponent i kylprocessen där köldmediumet förångas och 

därigenom tar upp värme.   

Köldbärare Medium vars uppgift är att transportera kyla från förångare till 

kylbatterier i luftkonditioneringen.  

Kondensor Komponent i kylprocessen där köldmediumet kondenseras, 

övergår ifrån gas till vätskefas och därigenom avger värme.  

Matarvatten Det vatten som tillförs ångpannan för att sedan kokas och övergå 

i ånga. Matarvattnet är en del av den slutna ångprocessen. 

Entalpi  Energiinnehåll per massenhet, kJ/kg. 

Partialtryck Det tryck som skulle uppstå om en gas av flera gaser i en 

gasblandning ensamt skulle fylla volymen för hela 

gasblandningen. Samtliga partialtryck av en gasblandning blir 

tillsammans det totala trycket.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Företagen visar idag ett allt större intresse av att göra besparingar och 

energieffektiviseringar där det är möjligt. Det kan ses på många olika områden både inom 

teknik och inom organisation, så som effektiviseringar av olika processer och även de som 

leder till minskad personalstyrka. Anledningen till att företag utför kostnadsbesparingar är 

att få en verksamhet som är mer kostnadseffektiv och mer konkurrenskraftig. Det ses även 

inom sjöfarten där de olika aktörerna söker olika åtgärder för att minska sina kostnader. En 

stor post för aktörer inom sjöfarten är energikostnaden för att driva fartygen. I den 

kostnaden ingår inte bara energin för att driva fartyget framåt utan även elproduktion, 

värme och kyla i form luftkonditioneringsanläggningar. All energiåtgång ombord på ett fartyg 

står i direkt relation till bränsleförbrukning för både framdriftsmaskineri och 

elproduktionsmaskineri, sparar man energi så sparar man bränsle. En av de alla 

energikrävande processer ombord på fartyg är produktion av färskvatten, eftersom fartyget 

inte kan få vatten från land då det är ute till havs måste fartygen producera eget färskvatten. 

Då fartygen ligger förtöjda i hamn så kan de bunkra färskvatten vilket betyder att man med 

en slang ifrån det landbaserade distributionsnätet för dricksvatten fyller på fartygets 

färskvattentank. Att bunkra färskvatten är inte så vanligt utan mer vanligt är att producera 

det genom evaporering eller omvänd osmos ombord på fartyg, de metoderna producerar 

färskvatten av havsvatten och då havsvatten innehåller föroreningar och salter så måste det 

behandlas för att det skall bli tjänligt som dricksvatten. Det är de här tillverkningsmetoderna 

som anses vara de traditionella som också kräver en viss energi för att tillverka färskvatten. 

Den energi som krävs av de traditionella tillverkningsmetoderna är pumparbete, omvänd 

osmos använder pumparbetet till att höja trycket för att pressa havsvatten genom ett 

saltavskiljande membran medans evaporering använder pumparbete till att sänka trycket för 

att göra det möjligt att koka vatten vid låg temperatur samt för transport av vatten. Som det 

nämnts tidigare i stycket så är det av intresse för olika aktörer inom sjöfarten att minska 

energiförbrukningen då den är direkt kopplad till bränsleförbrukningen. Ett sätt att sänka 

energiförbrukningen kan vara att hitta en mindre energikrävande färskvattenproduktion. 

Sen tidigare är det allmänt känt att när luft med hög fuktighet kyls i en 

luftkonditioneringsanläggning så fälls vatten ut i flytande form ur luften. Att vatten fälls ut 
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beror på att jordens atmosfär innehåller vattenånga som har avdunstat ifrån jordens 

vattentäkter och som sedan fälls ut när luften blir kallare. Mängden vattenånga i atmosfären 

varierar beroende på vilket klimat som råder, i varma tropiska områden finns det mer 

vattenånga i luften än vad det gör i kalla områden som till exempel arktiska områden. Den 

mängd vattenånga som luften maximalt kan bära beror på det rådande lufttrycket i 

atmosfären samt luftens temperatur, luften av en temperatur kan endast bära en viss vikt 

vattenånga per kg torr luft och när det överskrids så fälls vatten ut ur luften. När det 

benämns vilken luftfuktighet som råder står det i relation till vilken temperatur luften håller, 

luftfuktigheten anges i procent och talar om hur stor del av luftens fuktbärande kapacitet 

som är fylld av vattenånga. Det innebär att luft av temperaturen 30° C och en luftfuktighet 

av 70 % innehåller mer vattenånga än luft av 20° C och av samma luftfuktighet. 

När luft kyls i stora luftkonditioneringsanläggningar så ger det upphov till stora mängder 

vatten, vatten som ofta inte tas tillvara. Stora kryssningsfartyg med många passagerare har 

även stora luftkonditioneringsanläggningar för att hålla inomhustemperaturen vid en 

behaglig nivå. Det vatten som fälls ut i luftkonditioneringsanläggningarna kan möjligtvis 

användas som dricksvatten alternativt tekniskt vatten ombord. Produktion av färskvatten i 

en luftkonditioneringsanläggning kan fortgå under hela dygnet utan någon geografisk 

begränsning medans produktion genom de traditionella metoderna kräver ett rent 

havsvatten för att nå god kvalité på slutprodukten. Det betyder att det är endast möjligt att 

producera färskvatten genom omvänd osmos eller evaporering när fartyget är ute till havs 

för att havsvattnet som finns i hamnbassängen oftast är förorenat.  Då en luftkonditionering 

ombord på ett fartyg är i drift 24 timmar om dygnet så kan vatten utvinnas ur 

luftkonditionering även om fartyget ligger förtöjt, eftersom vattnet utvinns ur luft och inte 

havsvattnet ifrån hamnbassängen. 

Denna studie kommer att belysa om kondenserat vatten ifrån en luftkonditionering kan vara 

ett möjligt komplement till traditionell tillverkning av färskvatten. 
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1.2 Syfte 

Syftet är att utreda om kondenserat vatten från luftkonditioneringsanläggningar ombord på 

fartyg kan vara ett komplement till de traditionella processerna för att tillverka färskvatten i 

fråga om kvantitet, kvalité och energiåtgång vid produktion.  

 

1.3 Frågeställning 

För att ta reda på om kondenserat vatten kan vara ett alternativ så behöver följande frågor 

besvaras. 

 Vilka mängder vatten kan utvinnas ur luft som kyls av en 

luftkonditioneringsanläggning ombord på ett kryssningsfartyg och hur stor del av 

förbrukningen av färskvatten ombord motsvarar det? 

 Kan kondensatutvinning ur luft vara en energiekonomisk besparing i jämförelse med 

de traditionella produktionsmetoderna? 

 Uppnår kondenserat vatten ifrån luftkonditioneringsanläggningar de kraven som 

ställs på dricksvatten respektive tekniskt vatten? 

 

1.4 Avgränsning 

Studien har utgått från kryssningsfartyg och deras färskvattenförbrukning då det är de fartyg 

som förbrukar stora mängder färskvatten i den dagliga driften på grund av att det är många 

passagerare och en stor besättning som förbrukar vatten.  Vidare gäller studien endast 

kryssningsfartyg vars rutter ligger i Västindien då det är ett geografiskt område som 

trafikeras utav många kryssningsfartyg samt att det har ett gynnsamt klimat, vilket gör 

området intressant för en studie som behandlar kondensatutvinning ur 

ventilationsanläggningar ombord på ett kryssningsfartyg. Det är rimligt att anta att samma 

förhållande också gäller vid liknande tropiska zoner. 

Studien kommer inte titta närmare på någon teknisk lösning för att behandla och ta tillvara 

på kondenserat vatten ifrån luftkonditioneringsanläggningar.  

Då information angående kostnader för bunkring inte har kunnat fastställas kommer studien 

inte att behandla en jämförelse med bunkrat vatten. Ytterligare en orsak är att det vatten 



6 
 

som bunkras i olika hamnar även är av skiftande kvalité och av den anledningen så väljer 

kryssningsrederierna att inte bunkra färskvatten, eftersom de då inte kan garantera 

passagerarna ett tjänligt dricksvatten (Jelavic, 2012).  

Vad gäller kraven för dricksvatten så har studien endast behandlat de svenska kraven ifrån 

socialstyrelsen av skäl så som kostnad och svårigheten att sammanställa och bedöma kraven 

för dricksvatten internationellt.  

 

1.5 Metod 

Provtagning 

För att ta reda på om det är kvalitetsmässigt möjligt att använda kondenserat vatten i större 

skala så var det tvunget att utföra en tillförlitlig analys av vatten som utvunnits ur luft. Då ett 

prov inte kunde tas ombord på ett fartyg på grund av skäl så som kostnad, logistik och tid var 

det tvunget att tas på ett alternativt sätt. Nästa alternativ som stod som tillgängligt var att 

utvinna vatten från en luftkonditionering på land, eftersom arbetet utfördes under vintertid 

när utomhusluften är kall innebär det att luften innehåller en för liten mängd vatten för att 

luftkonditioneringsanläggning ska kunna kyla luften till den grad då vatten fälls ut. Ytterligare 

en orsak till att provet inte kunde tas ifrån en luftkonditioneringsanläggning i land var att det 

inte fanns något kylbehov på grund av det kalla vädret och därför påträffades ingen 

anläggning som var i drift. Som metod för att utvinna vatten valdes en konventionell 

luftavfuktare för att utvinna vatten för analys. Det gjordes för att den luftavfuktare som 

användes arbetar enligt samma princip som en luftkonditionering gör för att sänka luftens 

temperatur, för närmare information om luftavfuktaren se bilaga 4. Inför provet så 

nedmonterades luftavfuktaren för att sedan rengöras med anledningen att säkerställa att 

eventuella föroreningar i vattnet inte skulle härstamma från luftavfuktaren. Vid utvinning av 

vattnet så var luftavfuktaren placerad i författarens lägenhet för att temperaturen som 

rådde utomhus var minusgrader och då omöjligt för luftavfuktaren att utvinna vatten ur 

utomhusluften.  

Vattenanalys 

För att säkerställa att vattnet var av rätt kvalité skickades proven till ett av livsmedelsverket 

ackrediterat laboratorium, Alcontrol, för en analys. Valet av laboratorium gjordes efter en 
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rad sökningar och jämförelser. För att utreda alternativ av företag som utför vattenanalyser, 

kontaktades ansvarig för pannvattnets kvalité vid Moskogens kraftverk som drivs av Kalmar 

Energi. Där rekommenderades även företaget Eurofins, men vid närmare undersökning av 

företagens olika analyser uppstod Alcontrol som lämpligast. Deras brunnsvattenanalys 

stämde överens med de rekommendationerna för tekniskt vatten ställda av panntillverkaren 

Aalborg Industries och samtidigt följde kvalifikationerna som är ställda av Socialstyrelsens 

allmänna råd angående dricksvatten. Valet av brunnsvattenanalysmetoden grundades också 

på kostnadsskäl, eftersom ekonomiska medel saknades för analys av både tekniskt vatten 

och dricksvatten. En fullständig analys av tekniskt vatten och dricksvatten skiljer sig betydligt 

åt, de analyser som görs utav stora ångpannors och av dricksvattenverks vatten är mycket 

omfattande och kostsamma. Aalborg Industries användes som referens för tekniskt vatten 

eftersom de har lång erfarenhet av ångpannsanläggningar ombord på fartyg. Om en 

landbaserad organisation använts som referens hade kraven på vattnets kvalité sett 

annorlunda ut då man på land har möjlighet till att använda sig av en stor reningsanläggning 

för vatten. För ett fartyg är det inte ekonomiskt försvarbart att medföra en stor 

vattenreningsanläggning, liknande de som används vid landbaserade ångpannsanläggningar, 

när man transporterar gods som då får ge plats åt vattenreningsanläggnigen. Resultaten av 

provtagningen har jämförts med kraven för tjänligt dricksvatten enligt Socialstyrelsens 

allmänna råd ”Försiktighetsmått för dricksvatten” (Socialstyrelsen, 2003). Svenskflaggade 

fartyg lyder under Transportstyrelsens föreskrift 1994:8 gällande dricksvatten ombord där 

den hänvisar till Livsmedelverkets föreskrift 1989:30 som vägledande för provtagning och 

analys. Att tolka analysen med hjälp av livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten var en 

ekonomisk orimlighet eftersom analysen är mycket omfattande. Som tidigare nämnts valdes 

företaget Alcontrol då deras brunnsvattenanalys stämde överens med de 

rekommendationerna för tekniskt vatten ställda av Aalborg Industries samt socialstyrelsens 

föreskrift om dricksvatten. 

De analyser som beställdes var: 

 Enskilt dricksvatten, kemisk normalkontroll DVE001 

 Enskilt dricksvatten, mikrobiologisk normalkontroll DVE002 

 Enskilt dricksvatten, metaller DVE003 
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Intervjuer  

För att få svar på studiens frågeställning kontaktades två respondenter för att inhämta 

information om luftkonditioneringsanläggningar ombord på kryssningsfartyg samt 

färskvattenproduktion ombord. De båda respondenterna tillfrågades på grund av sin 

position inom sitt företag samt att företaget i sig var ledande i valet. Den första 

respondenten, Arnold Horgby, arbetar inom konstruktion och projektering med HVAC-

system ombord på fartyg inom företaget Wilhelmsen Technical Solutions. Företaget har 

levererat flertalet ventilationssystem till kryssningsfartyg och har en gedigen erfarenhet av 

branschen. Eftersom företaget finns i Sverige så var kontakten möjlig att föras på svenska, 

vilket var en fördel eftersom språkliga missförstånd kunde undvikas.  De frågor som ställdes 

var hur en luftkonditioneringsanläggning ombord är designad samt vilken kapacitet en sådan 

anläggning har kopplat till storlek av fartyg. Då kapaciteten beror på vilken storlek fartyget är 

av, var det av vikt att den respondent som frågades om färskvattenproduktion samt 

förbrukning av färskvatten arbetade på ett fartyg av samma typ och storlek som i svaret från 

den första respondenten. Den andra respondenten, Frane Jelavic, tillfrågades på grund av sin 

befattning ombord samt att fartyget, Norwegian Epic, var av samma typ och storlek som 

Arnold Horgby angivit som svar. Jelavic arbetar som andre fartygsingenjör ombord på ett 

kryssningsfartyg som trafikerar Västindien och frågorna som ställdes var hur deras 

färskvattenproduktion ser ut samt vilken färskvattenförbrukning som var normal ombord. 

Frågorna som ställdes till respondenterna kommer inte att bifogas eftersom resultatet av 

intervjuerna presenteras i den löpande texten.  

Beräkning 

För att svara på studiens frågeställning om kvantiteten av färskvatten som kan utvinnas ur 

en luftkonditionering behövde studien kompletteras med klimatinformation för beräkning. 

Studien behandlar rådande luftförhållande vid ett antal utvalda orter och kan läsas i bilaga 3, 

de orter som är valda är de som två stora kryssningsrederier trafikerar samt att de orterna 

återfinns på en internetvädertjänst. Vädertjänsten i form av en internetsida har efter 

förfrågan rekommenderats av SMHI. Den information som samlades in var medeltemperatur 

och medelluftfuktighet per månad under år 2010 som sedan sammanställdes med ett Excel-

dokument och kompletterades med den valda beräkningsmetoden för att få fram en 

medelproduktion av färskvatten per dygn för de olika månaderna för år 2010. 
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Luft är en blandning av huvudsakligen kväve, syre och vattenånga. Vid beräkning behandlas 

fuktig luft som en blandning av torr luft och vattenånga, det är för att göra det möjligt att 

beräkna fuktig luft som en gasblandning. Det finns flera metoder att bestämma luftens 

innehåll av vattenånga, den metod som valdes för studien är en beräknande metod medans 

de andra är utläsande metoder. De utläsande metoderna innebär att luftens fuktinnehåll 

utläses från tabeller och från mollierdiagram vilket också kan vara förenat med 

avläsningssvårigheter och därmed osäkra resultat. För den beräknande metoden används 

endast en egenskap som förändras beroende på vilken lufttemperatur som råder, 

vattenångans mättningstryck, och på så sätt minskas risken för avläsningsfel då det är många 

beräkningar som utförts. Ytterligare en anledning till att det för studien är valt en 

beräknande metod är att möjliggöra en behandling av de väderdata som är insamlade i 

dataprogrammet Excel. För att beräkna den mängd vatten som är möjlig att utvinna så 

beräknas den mängd vatten som finns per kg torr luft för den varmare temperaturen. 

Därefter beräknas den maximala mängd vatten, 100 % luftfuktighet, som den kallare luften 

kan innehålla per kg torr luft. Den mängd vatten som finns i den varmare luften subtraheras 

med den maximala mängd vatten som kan bäras av den kalla torra luften per kg. Den mängd 

vatten som blir kvar och inte kan bäras av den kalla luften är den mängd vatten som fälls ut 

och multipliceras med den torra luftens massflöde i luftkonditioneringsanläggningen. 

Resultatet för samtliga metoder blir den teoretiska mängden vatten som kan fällas ut ur 

luften med en avskiljningsgrad av 100 %, i verkligheten kan det bli mindre vatten som fälls ut 

då det inte är helt säkert att allt vatten som kan fällas ut också gör det. Det innebär att den 

luft som lämnar den komponent vars uppgift är att kyla luften har en luftfuktighet som är 

över 100 %. Anledningen till att det är i studien beräknat med en avskiljningsgrad av 100 % 

beror på att det är för studien mycket svårt att bestämma en avskiljningsgrad som är 

representativ. Varje luftkonditioneringsanläggning har egna egenskaper för avskiljning av 

vatten och det kan skilja dem emellan betydligt i design, materialval och luftens kontakt med 

kylande ytor under drift. Samtliga matematiska beräkningar angående mängden vatten som 

kan fällas ut ur luft är beräknade med vägledning av boken ”Energiteknik” (Alvarez, 2006, s. 

453). Här följer den beräkningsmodell som är använd i studien. 
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Enheter för beräkningsformler 

𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑖 𝑚3  

𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑖 𝑘𝑔 

𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑖 ° 𝐾𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛 (𝐾) 

𝜑 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔𝑒𝑡 

𝑅𝐿 = 𝐺𝑎𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑙𝑢𝑓𝑡 287𝑗/𝑘𝑔 𝐾 

𝑅𝐻2𝑂 = 𝐺𝑎𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛å𝑛𝑔𝑎 462 𝑗/𝑘𝑔 𝐾  

𝑥 = 𝑘𝑔 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡 

𝜌𝑎𝑡𝑚 = 𝐴𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓ä𝑟𝑠𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 (101300 pascal) 

𝜌´´𝐻2𝑂 = 𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛å𝑛𝑔𝑎𝑛𝑠 𝑚ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 𝑣𝑖𝑑 𝑟å𝑑𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 

 

Formel för beräkning av innehåll av kg vatten per kg torr luft . 

  

𝑥 =
𝑅𝐿 ∗ 𝜑 ∗ 𝑝´´𝐻2𝑂

𝑅𝐻2𝑂 ∗ (𝑝𝑎𝑡𝑚 − 𝜑 ∗ 𝑝´´𝐻2𝑂)
 =

𝑘𝑔 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡
 

 

Beräknat massflöde per sekund för torr luft. 

 

𝑚 =
 𝑝𝑎𝑡𝑚 − 𝜑 ∗ 𝑝´´𝐻2𝑂 ∗ 𝑉

𝑅𝐿 ∗ 𝑇
= 𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡 

 

Den allmänna gaslagen 

De båda beräkningsmetoderna som tillämpas är från samma grundformel, den allmänna 

gaslagen, där kända egenskaper hos både torr luft och vattenånga används. Den används för 

att räkna ut massan för torr luft och vattenånga med dess partialtryck omskrivet som en 

funktion av luftfuktigheten och vattenångans mättningstryck vid rådande temperatur. 

 

𝑝 ∗ 𝑉 = 𝑚 ∗ 𝑅 ∗ 𝑇 
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Beräkning av en hygroskopisk entalpiväxlares påverkan på luft 

Respondenten Arnold Horgby har angivit att följande metod används inom branschen när 

beräkningar av roterande entalpiväxlares påverkan på luft utförs, följande metod har även 

bekräftats av komponenttillverkaren Fläktwoods manual (Fläktwoods, 2011). I samma 

manual anges verkningsgraden för de roterande entalpiväxlarna till 75 % men efter 

konsultation med Arnold Horgby har det för studien valts att använda 65 % eftersom 

verkningsgraden försämras mellan tillfällena då entalpiväxlaren rengörs. Vid beräkning av ett 

system med en roterande hygroskopisk entalpiväxlare bör ett mollierdiagram användas, för 

att få reda på vilket tillstånd tilluften befinner sig vid efter entalpiväxlaren. Om tillståndet är 

känt för både utomhusluften och inomhusluften så skall ett streck mellan deras punkter för 

deras tillstånd dras i diagrammet. Om den roterande entalpiväxlaren har en verkningsgrad 

av 65 % så skall strecket följas 65 % av den totala sträckan mellan punkten för utomhusluften 

mot punkten för inomhusluften, som i figur 4. Den punkt som finns mellan utomhusluftens 

och inomhusluftens tillstånd är det förhållande som råder för den ingående luften efter 

entalpiväxlaren. 
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2. Vatten ombord 

2.1 Dricksvatten 

Det vatten som kallas för dricksvatten ombord innefattar inte bara vatten till att dricka utan 

det inbegriper även det vatten som används till matberedning. Svenska fartyg lyder under 

transportstyrelsens föreskrift SJÖFS 1994:08 om dricksvatten ombord. Föreskriften ger de 

riktlinjer som skall följas för att vattnet skall vara tjänligt och inte orsaka sjukdom för varken 

besättning eller passagerare. Föreskriften ger direktiv för såväl vattnets kvalité som för 

processen vid produktion av dricksvatten. Det vatten som skall användas till dricksvatten 

skall, vid de tillfällen då produktionen sker utan att vattnet hettas upp till över 100° C under 

processen, desinficeras på ett lämpligt sätt (Sjöfartsverket, 1994). Desinficeringen sker ofta 

med en så kallad UV-lampa men kan även ske på kemisk väg med klor (Jelavic, 2012) . Ofta 

produceras dricksvattnet i samma process som det tekniska vattnet men det leds till en 

annan tank, dricksvattentanken. 

 

2.2 Tekniskt vatten 

I fartyg finns det olika användningar för det färskvatten som produceras. Dels som 

dricksvatten men även som så kallat tekniskt vatten. Det tekniska vattnet används som en 

del i fartygets system som till exempel värmebärare i form av ånga. Ångan som skapas 

används till att värma upp fartyget för komfortens skull men den används även till att värma 

upp den tjockolja som fartyget använder som bränsle eftersom den vid temperaturer under 

30° C inte kan pumpas, ångan är i de flesta fall fartygets värmekälla. Det tekniska vattnet kan 

även användas som kontrollmedia i separatorer. Vattnet används då som en hydraulisk 

vätska och utför mekaniska påverkningar i en separator som används för att rena olika oljor. 

Ett tredje användningsområde är som kylvatten till fartygets olika maskiner så som 

dieselmotorer och kompressorer. De olika användningsområdena ställer olika krav på 

renheten hos vattnet på grund av vilka temperaturer och vid vilket aggregationstillstånd det 

verkar. Det finns inga krav ställda av myndigheter gällande tekniskt vatten utan det är 

tillverkarna utav utrustningar som ger rekommendationer för vattnets kvalité. De 

rekommendationer som ges syftar till att säkerställa utrustningarnas funktion och livslängd. 
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3. Ventilationssystem ombord på fartyg 

Ombord på fartyg installeras flera olika ventilationskomponenter med olika uppgifter för att 

åstadkomma en behaglig miljö ombord. Luften som skall kylas och tillföras till inredningen 

transporteras med fläktar som leder luften genom ventilationstrummor. Den luft som tas 

utifrån leds först till en roterande entalpiväxlare som med hjälp av den utgående frånluften 

för-kyler den ingående tilluften innan den når det huvudsakliga kylbatteriet. När luften 

sedan når kylbatteriet kyls luften till ca 12° C för att sedan blandas upp med den luft som 

redan finns i inredningen. I varje utrymme i fartyget är det installerat ett insläpp för luft ifrån 

kylbatteriet som det kontinuerligt strömmar in kyld luft ifrån. För att lokalt reglera 

temperaturen i utrymmen är det installerat en fläktkonvektor som kan ses som en 

värmeväxlare. Fläktkonvektoren kan ställas in för att reglera utrymmets temperatur då den 

cirkulerar luften i rummet med en fläkt och värmer respektive kyler luften beroende på 

vilken temperatur som önskas lokalt. Fläktkonvektoren är för denna studie inte intressant då 

det inte fälls ut något vatten i den komponenten, då den är en väsentlig del i systemet bör 

den nämnas för att nå en ökad förståelse för systemets funktion. Figur 1 visar en enkel 

ritning på hur luften transporteras i fartygets HVAC-system.  

 

Figur 1, HVAC-system. Illustration: Författare  

1. Roterande entalpiväxlare 

2. Kylbatteri 

3. Utrymme vars temperatur skall regleras 

4. Fläktkonvektor 

 

 För att ge en bild av hur mycket vatten som skulle kunna produceras om man dränerar 

luftkonditioneringsanläggningen ifrån det kondensat som blir vid normaldrift så beskrivs här 
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de olika komponenter som är av intresse för studien och som ingår i en 

ventilationsanläggning ombord. Syftet är att sedan redovisa ett konkret räkneexempel på 

hur mycket kondensat det kan bli som möjligtvis kan användas till dricksvatten alternativt till 

tekniskt vatten.  

 

3.1 Luftkonditioneringens kylbatteri 

Det är i kylbatteriet som den största kylningen av luften sker för att skapa en önskvärd 

inomhustemperatur. Det är också i kylbatteriet som vattnet fälls ut ur luften då 

temperaturen når under daggpunktens temperatur. Luften kyls i kylbatteriet till en lägre 

temperatur än vad som önskas i den lokal som skall temperaturregleras, den kylda luften 

blandas sedan in med lokalens luft för att sedan nå en utjämnad behaglig temperatur. 

Kylbatteriet består av en värmeväxlare som kyls av kallt vatten som i sin tur kyls av en 

centralt placerad kylmaskin som betjänar flera kylbatterier. 

 

3.2 Roterande entalpiväxlare 

Eller roterande luftvärmeväxlare är idag vanligt förekommande i ventilationsanläggningar, 

den möjliggör effektiv energiåtervinning genom att för-kyla eller för-värma ingående luft 

beroende på rådande utomhustemperatur och inomhustemperatur. 

Om temperaturen utomhus är högre än den inomhus så för-kyler den roterande 

entalpiväxlaren den ingående luften och om vid omkastade förhållanden så värmer den 

luften som tas in. I det senare fallet verkar entalpiväxlaren negativt på 

luftkonditioneringsanläggningens energiförbrukning då den ingående luften först värms i 

den roterande entalpiväxlaren för att sedan kylas i kylbatteriet, därför krävs det mer 

energiåtgång i kylbatteriet än om den ingående luften leds direkt till kylbatteriet. 

Den roterande värmeväxlaren består av rotor, hölje och drivanordning. Rotorn är själva 

värmeväxlaren och utgörs av en matris av tunn aluminiumplåt eller kan också vara mikroglas 

formad till triangulära kanaler.  

Det finns två typer av värmeväxlare, hygroskopisk och icke hygroskopisk, skillnaden de 

emellan är möjligheten för fuktöverföring. Ombord på fartyg som trafikerar tropiska 

farvatten då yttertemperaturen är hög och luftens fuktinnehåll är över 65 % så är 
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hygroskopiska rotorer att föredra då den förutom att den har hög verkningsgrad på 

kylåtervinning utan även också kan avfukta luften och därmed ger en större entalpisänkning 

(Fläktwoods, 2011).  

 
Figur 2 Entalpiväxlare, Illustration: (Fläktwoods, 2011) 
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4. Resultat 

Ett fartyg är antaget för att förklara beräkningsgången, fartygets dimensioner är tagna med 

vägledning av Arnold Horgby, Wilhelmsen Technical Solutions. Det här exemplet är beräknat 

utifrån uppgifter ifrån leverantörer av HVAC-system samt operatörer av sådant system. 

Fartyget är utrustat med alla de komponenter som ingår i ett modernt HVAC system så som 

roterande entalpiväxlare, fläktkonvektorer och kylbatteri för de publika utrymmen samt 

hytter. De luftkonditioneringssystem som tjänar till att reglera temperaturen i kök och 

tvätteri saknar roterande entalpiväxlare för att frånluften från dessa utrymmen är för varm 

och smutsig för att ledas genom en roterande entalpiväxlare. 

På stora moderna fartyg som detta exempel ska visa, är mycket av den luften som används 

recirkulerad. Den recirkulerade luften kyls med hjälp av fläktkonvektorer, som 

beräkningsmässigt antas vara i princip torr, och fäller därför inte ut något vatten och 

behandlas därför inte i beräkningsgången.  

 

4.1 Teoretisk utvunnen vattenmängd 

Kommande beräkning visar den teoretiska vattenmängd som med en avskiljningsgrad av 100 

% kan utvinnas vid en storlek på fartyg som på nästkommande sida, storleken på fartyget är 

av vikt då det genom intervju har fastställts att kryssningsfartyg av intresse är av samma 

storlek och medför samma antal passagerare (Jelavic, 2012). De matematiska beräkningarna 

är gjorda enligt beräkningsmodellen i metodkapitlet. I beräkningsexemplet är det i systemet 

monterat roterande entalpiväxlare av sorten hygroskopiska för hytter och de publika 

rummen men inte för kök och tvätteri, därför krävs två varierande beräkningsgångar som 

kommer redovisas nedan. Beräkningarna är gjorda med konsultation med Arnold Horgby, 

Wilhelmsen Technical Solutions, där det har fastslagits att en representativ verkningsgrad för 

entalpiväxlarens är 65 %. Beräkningsgången som har använts för studien inbegriper såväl 

verkningsgrad i temperatur som luftfuktighetsöverföring för de roterande hygroskopiska 

entalpiväxlarna. Vid nedanstående beräkningsexempel är de väderdata som används tagna 

med vägledning av kontaktpersonen vid Wilhelmsen Technical Solutions (Horgby, 2011). Vid 

beräkningar för diagrammen i figurerna 6, 7, 8, 9 och 10 används de väderdata som samlats 

in från den webbaserade vädertjänsten TuTiempo.net. De värden för vattenångans 
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mättningstryck är tagna ur Teknisk formelsamling (Fagergren, 2008). För detaljerad 

information om beräkningarna för teoretisk utvunnen mängd vatten för hytter/publika rum 

och kök/tvätteri vid nedanstående fall se bilaga: 1. 

 
 

Beräkningarna är gjorda på dessa data 

 

 Storlek på fartyg: 150 000 GRT 

 Fartområde: Karibiska havet 

 Klimatzon: Tropisk 

 Antal passagerare: 4 000 

 Lufttemperatur utomhus: 30˚ C 

 Luftfuktighet utomhus: 80 % 

 Luftfuktighet inomhus: 55 % 

 Lufttemperatur i kylbatteri 

hytter/publika rum: 12 ˚ C 

 Lufttemperatur inomhus: 24˚ C 

 Lufttemperatur i kylbatteri  

kök/ tvätteri: 22˚C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kapacitet för HVAC-system: 600 

m3/s  

 Kapaciteten fördelad på fartyget 

o Luftflöde till hytter: 140 

m3/s 

o Hytter, recirkulation: 100 

m3/s 

o Luftflöde till publika rum: 

150 m3/s 

o Publika rum, recirkulation 

130 m3/s 

o Luftflöde till kök och 
tvätteri: 80 m3/s 
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Teoretisk utvunnen vattenmängd ur ventilationssystemet för kök och tvätteri 

Den luft som inte för-kyls på grund av att den utgående inte är lämplig för kylåtervinning är 

för kök och tvätteri. Luften som skall ledas till köket och tvätteriet kyls till 22° C i kylbatteriet 

och därefter leds det till köket eller tvätteriet där den blandas upp med luften i utrymmet. 

Då köket och tvätteriet är i drift 16 timmar om dygnet används systemet till max kapacitet. 

De resterande 8 timmarna används endast 30 % av kapaciteten. Genomsnittet under 24 

timmar av kapaciteten blir då ca 76 %.  

 

Figur 3, HVAC-system utan roterande entalpiväxlare eller fläktkonvektor. Illustration: Författare 

1. Kylbatteri 

2. Kök/Tvätteriutrymme 

 

Luftflöde genom systemet för kök och tvätteri: 

80 m3/s * 0,76 = 60,8 m3/s 

 

Teoretisk utvunnen vattenmängd i kylbatteriet enligt beräkningsmodellen: 

0,334 kg/s => 28,857 m3/dygn 

 

Teoretisk utvunnen vattenmängd ur ventilationssystemet för hytter och publika rum 

Den luft som tas in för hytter för-kyls i entalpiväxlare som också sänker den ingående luftens 

vatteninnehåll. Den delen av anläggningen har ett kapacitetsutnyttjande av 100 %. Vid 

beräkning av ett system med en roterande hygroskopisk entalpiväxlare har ett 

mollierdiagram använts, det är för att få vilket förhållande tilluften befinner sig vid efter 

entalpiväxlaren. För att åskådliggöra luftens tillståndsförändringar kan luftens förändringar 

följas i figur 4 när den passerar genom systemet, i detta fall kyls luften ner till 12˚C och 

blandas sedan ut med den recirkulerade luften. Den luft som tas in till publika rum är även 

den för-kyld med entalpiväxlare som sedan också kyls ner till 12° C i kylbatteriet. Den del av 
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anläggningen som försörjer de publika rummen med kyld luft har ett varierande 

kapacitetsutnyttjande då det under dagtid vistas mycket passagerare i de publika rummen 

medans det är lite passagerare som vistas i de publika rummen under nattetid. Arnold 

Horgby vid Wilhelmsen Technical Solutions har angett utnyttjandekapaciteten till 75 %. Figur 

5 visar ett luftkonditioneringssystems där endast de komponenter som behandlar den luft 

för hytter och publika rum som det är möjligt att utvinna vatten ifrån är illustrerade. 

 

Figur 4, Mollierdiagram med beräkningspunkter. Diagrammet visar luftens olika tillstånd genom systemet. 

Illustration: Författare 

 

 

Figur 5, HVAC-system med hygroskopisk roterande entalpiväxlare och utan fläktkonvektor. Illustration: Författare 

1. Roterande hygroskopisk entalpiväxlare 

2. Kylbatteri 

3. Rums vars temperatur som önskas regleras 
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Luftflöde genom systemet för hytter och publika rum:  

140 m3/s + 150 m3/s * 0,75 = 252,5 m3/s 

 

Teoretisk utvunnen vattenmängd i kylbatteriet enligt beräkningsmodellen: 

0,78 kg/s + 0,63 kg/s => 121,824 m3/dygn 

 

Total teoretisk utvunnen vattenmängd ombord:  

28,85 m3/dygn + 121,8 m3/dygn = 150,65 m3/dygn 

 

Figur 6 visar ett diagram över den teoretiska möjliga utvunna vattenmängden per dygn vid 

de olika orterna som är utvalda för studien. De presenteras som möjlig teoretisk produktion 

av färskvatten per dygn beräknat på en medeltemperatur och medelluftfuktighet för en 

månad. Vi har valt att visa de värden från de månaderna som gav den högsta och lägsta 

produktionen av kondensvatten ur luftkonditioneringsanläggningen. Medelvärdet är den 

genomsnittliga produktionen beräknat över hela året 2010. Beräkningarna är gjorda på 

samma typ av fartyg som det ovanstående exemplet. 

 

 

 

Figur 6, Diagram över teoretisk möjlig färskvattenproduktion från luftkonditioneringsanläggning vid utvalda orter under 
år 2010. 
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4.2 Resultat av vattenanalys 

Dricksvatten 

Vattnet som är analyserat och bedömt utav det ackrediterade laboratoriet Alcontrol är som 

dricksvatten otjänligt. Bedömningen är gjord utifrån Socialstyrelsens allmänna råd 

”Försiktighetsmått för dricksvatten” (Socialstyrelsen, 2003). Samtliga parametrar som 

analyserades var inom gränsvärden utom vattnets lukt som beskrivs som ”rökliknande” 

vilket också gav bedömningen otjänligt som dricksvatten. En del av parametrarna bedömdes 

som tjänligt med anmärkning, vilket betyder att de parametrarna hade en förhöjd nivå. 

Kommentarer från Alcontrol av analysen i avseende för dricksvatten. 
 
Odlingsbara mikroorganismer 

 Tjänligt med anmärkning i mikrobiologiskt avseende. 
 
Lukt som är röklik. 

 Otjänligt i kemiskt avseende. 
 
pH-värde 

 Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende. <6,5pH 

 Vattnets pH-värde: 5,5 
 
Ammonium 

 Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende. 
 
Nitrit 

 Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende 
 
Koppar 

 Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende 
 
Aluminium 

 Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende 
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Tekniskt vatten 

Som matarvatten har analysen gett ett resultat där vattnet inte utan vidare behandling är 

lämpligt som pannvatten. Det ämne vars nivå är för hög är koppar, enligt Alhborg Industries 

rekommendationer för marina ångpannor bör vattnet innehålla högst 0,02 ppm koppar. 

Ytterligare en parameter som inte stämmer med de rekommendationer är vattnets pH-värde 

som var 5,5. Enligt (Tegnelius, 1977, s. 185) kan tyska hårdhetsgrader räknas om till ppm 

CaCO3 med en enkel formel då 1° dH är samma som 17,9 ppm CaCo3. Alhborg Industries 

rekommendationer blir då omräknat till tyska hårdhetsgrader, max 0,25° dH. 

 

Ämne 
Enhet 

Aalborgs 
rekommendationer Enhet 

Analysens 
resultat 

Hårdhet 
ppm 

CaCO3 0-5  ° dH 0,23 

Kloridinnehåll ppm Cl- <15 mg/L <2,0 

pH-värde   8,5–9,5   5,5 

Oljeinnehåll   0   0 

Kopparinnehåll ppm 0,02 mg/L 0,52 

(Nielsen, 2012) 

 

Kylvattenkrav 

I en jämförelse med Wärtsilä’s (Wärtsilä Ship Power Technology, 2010) rekommendationer 

för kylvatten är det endast vattnets pH-värde som inte uppfyller kraven.  

Ämne 
Enhet 

Wärtsiläs 
rekommendationer Enhet 

Analysens 
resultat 

Hårdhet ° dH <10  ° dH 0,23 

Kloridinnehåll mg/l <80 mg/l <2,0 

pH-värde   >6,5   5,5 

Sulfater mg/L <150 Mg/l  <2 

(Wärtsilä Ship Power Technology, 2010) 
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5. Diskussion 

Syftet med studien var att utreda om kondenserat vatten från 

luftkonditioneringsanläggningar ombord på fartyg kan vara ett komplement till de 

traditionella processerna för att tillverka färskvatten i fråga om kvantitet, kvalité och 

energiförbrukning vid produktion. 

 

5.1 Kvantitet 

Den teoretiska mängd kondensatvatten som kan utvinnas ur ett fartygs 

luftkonditioneringsanläggning är något över 100 ton per dygn, enligt figur 6. Detta är ett 

medeltal för de orter vi har undersökt för hela året 2010. För vissa månader under året och 

på de orter där det mest gynnsamma klimatet råder kan produktionen av färskvatten stiga 

upp till 150 ton per dygn. Det motsvarar 15 % utav vattenförbrukningen för ett fartyg i 

storleksordningen 150 000 GRT med 4500 passagerare (Jelavic, 2012). Utslaget per person 

och dygn blir det ca 180 liter dricksvatten, beräknat på totalt 5500 personer. 

Dygnsförbrukningen av dricksvatten per person bekräftas även av branschorganisationen 

Svenskt vatten där de anger förbrukningen i Sverige till 160 liter per person och dygn 

(Svenskt Vatten, 2012). Dock kan vattenförbrukningen för ett sådant fartyg stiga ända upp 

till 15 000 ton per dygn, det beror på att man ibland byter vatten i swimmingpoolerna 

ombord på fartyget. När siffrorna utläses ur diagrammen i figurer 6, 7, 8, 9 och 10 bör 

beaktning tas för att de temperaturer och luftfuktigheter som använts är ett medeltal för 

hela dygnet. Det innebär att vattenproduktionen kan variera under dygnet då temperaturen 

och luftfuktigheten stiger respektive sjunker. Vid beräkningarna har vi antagit att 

vattenutfällningens avskiljningsgrad är 100 % vilket inte behöver stämma överens med 

verkligheten. Att anta vilken avskiljningsgrad som är realistisk är för studien svårt och kan 

vara missvisande då olika system vid olika förhållande kan ge olika avskiljningsgrad för 

utfällning av vatten. Därför bör man vid en närmare undersökning räkna ut en 

avskiljningsgrad för ett systems vattenutfällning i luftkonditioneringsanläggningen. 

Kvantiteten som vi har beräknat fram står i direkt relation till områdets klimat. Om ett fartyg 

skulle trafikera i ett kallare och torrare klimat skulle mängden vatten som är möjligt att 

utvinna bli betydligt reducerat. Det kan vara möjligt under sommaren att utvinna en större 
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mängd vatten i ett nordligt klimat men eftersom sommaren är kort i de nordliga delarna av 

världen är det inte någon stor vinst i att installera ett system som tar till vara på detta 

vatten. De dagar som vi har beräknat ge sämst resultat i fråga om mängden utvunnet vatten 

i Västindien ligger under vintermånaderna, intressant är att dessa dagar genererar likvärdig 

mängd vatten som en dag i Sverige under sommaren. Nedan följer en jämförelse mellan 

Göteborg under 2010 och de orter vi valt för vår studie vars klimat har varit mest samt minst 

fördelaktigt under år 2010. Valet av Göteborg gjordes på grund av att det är den största 

hamnen i Sverige. 

 

 

Figur 7, Diagram över teoretisk möjlig färskvattenproduktion från luftkonditioneringsanläggning vid Göteborg under år 
2010. 

Diagrammet i figur 7 påvisar den totala mängd kondensatvatten som är teoretiskt möjligt att 

utvinna baserade på väderdata för Göteborg under året 2010 ifrån Tutiempo.net. Mängden 

vatten är beräknade med samma beräkningsgång och typ av fartyg.  
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I figur 8 visar diagrammet den mängd vatten som är teoretiskt möjligt att utvinna under 

tropiskt klimat i Västindien med en hög luftfuktighet och en hög genomsnittlig temperatur. 

 

Figur 8, Diagram över teoretisk möjlig färskvattenproduktion från luftkonditioneringsanläggning vid Belize under år 2010. 

 

I figur 9 visas den teoretiska mängd vatten som kan utvinnas under kallare förhållande i 

tropiska Västindien.  

 

Figur 9, Diagram över teoretisk möjlig färskvattenproduktion från luftkonditioneringsanläggning vid Conzumel under år 
2010. 
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System med icke hygroskopiska entalpiväxlare 

Som det nämnts tidigare i studien så kan de roterande entalpiväxlarna även vara av den icke 

hygroskopiska typen, vilket innebär att de inte överför fukt utan endast överför värme från 

tilluften till frånluften. Det betyder att den luft som tas in till luftkonditioneringens kylbatteri 

har ett avsevärt större vatteninnehåll. För att visa hur mycket vatten det kan bli om det i 

systemet är installerat icke hygroskopiska entalpiväxlare, har väderdata valts från de dagar 

som genererade lika mycket vatten som den minsta medelproduktionen, högsta 

medelproduktionen respektive den medelproduktion som var möjlig baserat på ett år under 

2010 för alla de valda orterna för att beräkna en produktion med icke hygroskopiska 

entalpiväxlare. Om man jämför de olika siffrorna i figur 10 så visar de vänstra staplarna den 

möjliga produktionen för ett system med hygroskopiska entalpiväxlare och de högra 

staplarna visar möjlig produktion med ett system med icke hygroskopiska entalpiväxlare. 

 

Figur 10, Diagram över teoretisk möjlig färskvattenproduktion för system med hygroskopiska eller icke hygroskopiska 
entalpiväxlare under år 2010. 

 

Det som bör uppmärksammas är att en icke hygroskopisk entalpiväxlare inte sänker entalpin 

i luften lika effektivt som en hygroskopisk. Den entalpi sänkning som måste göras för att nå 

rätt temperatur i luften blir då större i kylbatteriet vilket innebär en större energiförbrukning 

i kylbatteriet.  
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5.2 Kvalité 

Dricksvatten 

Som dricksvatten var vattnet av undermålig kvalité enligt (Socialstyrelsen, 2003) med 

anledning av att provet luktade röklikt. Var den röklika lukten kan härstamma ifrån finns 

ingen trolig förklaring eftersom luftavfuktaren var placerad i en rökfri miljö under 

provtagningen. Den enda rimliga förklaringen är att den luftavfuktare som användes till 

provtagning i normala fall är placerad i en källare där den kan ha absorberad en röklik doft 

som sedan kontaminerat provet. Enligt (Heidfors, 1992) kan lukten filtreras effektivt med en 

absorberande filterprocess med aktivt kol för att eliminera den eventuella lukt och 

onaturliga smak som kan finnas. Den lukt som påvisats i vattnet kan mycket väl bero på den 

rådande omgivning som luftavfuktaren stod vid provtagningen och därför bör ett prov 

utföras av vatten som är utvunnet där ett sådant system är av intresse att installera. Som 

tidigare nämnts i studien så skall vatten som produceras ombord i en process utan att 

värmas upp till över 100 grader på Svenskflaggade fartyg desinficeras på ett lämpligt sätt 

(Sjöfartsverket, 1994).  De mikroorganismer som påträffats i vattnet bör vid desinficering 

minskas avsevärt och då lämna ett vatten som vid analys inte skulle ge någon anmärkning i 

mikrobiologiskt avseende. 

En parameter som påvisades vara avvikande var vattnets pH-värde, det var dock inte en 

sådan avvikelse så att vattnet bedömdes som otjänligt men det bör uppmärksammas. 

Orsaken till att observans bör gälla denna parameter är att vatten med lågt pH-värde kan 

orsaka korrosion i fartygets vattendistributionssystem. Med stor sannolikhet beror det låga 

pH-värdet på vattenångan i luften står i mycket god kontakt med koldioxiden samt syret i 

luften. Koldioxiden och syret följer med vattenångan när den fälls ut ur luften och löser sig 

sedan till syra i vattnet. För att höja vattnets pH-värde finns flera olika metoder på både 

kemisk och mekanisk väg. Då det vatten som analyserats har en låg hårdhet kan det enligt 

(Heidfors, 1992, s. 76) med fördel väljas en kemisk behandling av vattnet för att balansera 

pH-värdet till en mer acceptabel nivå. 

Tekniskt vatten 

Enligt vattenanalysen som utfördes utav Alcontrol så kan inte vattnet direkt användas till 

pannvatten eller kylvatten utan att det genomgått vidare behandling enligt Aalborg 

Industries rekommendationer. Anledningen till anmärkningen är provets innehåll av koppar 
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och dess låga pH-värde. Kopparinnehållet kan ha påverkats utav luftavfuktarens 

köldmedierör som är tillverkade av koppar. Den fukt som fälls ut står hela tiden i kontakt 

med koldioxiden samt syret i luften och därigenom blir vattnet mättat på syre och koldioxid. 

Det leder till att vattnets pH-värde sjunker markant samt att vattnet blir korrosivt och kan ha 

löst koppar som sedan följer med ner i uppsamlingskärlet. Koppar går att rena bort genom 

en filterprocess men det är kostsamt då filtermassorna förbrukas (Tegnelius, 1977, s. 195). 

Vid en applikation för fartyg bör man således se till att där vattnet skall utvinnas inte får 

finnas material som kan angripas av korrosion på grund av det låga pH-värdet. Om 

problemet inte kan undvikas med ett lämpligt materialval är det tvunget att utreda 

kostnaden för filtermassor under systemets livstid. Att undvika vattnets låga pH-värde är i 

princip omöjligt vid en process där det utvinns ur luft på grund av luftens innehåll av 

koldioxid och syre, därför bör man innan användning justera pH-värdet genom kemisk 

avgasning eller mekanisk avgasning. En justering kan åstadkommas genom att dosera 

hydrazin eller genom att värma upp vattnet så att de gaser som finns i vattnet binds till 

vattnet eller återförs till atmosfären (Bergström, 1983) (Heidfors, 1992).  

Övriga parametrar så som hårdheten och kloridinnehåll så håller vattnet mycket god kvalité 

och behöver inte enligt Aalborg Industries rekommendationer någon vidare behandling.  

 

5.3 Energibesparing 

Det är en energibesparing att använda kondenserat vatten ifrån luftkonditioneringen som 

ett komplement till de traditionella metoderna. Dock måste man ställa den vinst man gör i 

energibesparing mot vad det skulle kosta att installera och underhålla ett system som tar 

tillvara vattnet. De system som existerar idag består av enkel rördragning ifrån kylbatterier 

till en uppsamligstank. Idag används endast kondenserat vatten ifrån luftkonditioneringen i 

tvätteriet ombord på stora kryssningsfartyg till att tvätta.   

Som den här studien visar så finns det stora möjligheter att ta tillvara betydligt mer av det 

kondenserade vattnet och använda det inom andra områden ombord. Det skulle innebära i 

vissa fall ganska stora energibesparingar.  
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Vid en genomsnittlig produktion, som är beräknad i studien för de valda orterna, av 

färskvatten genom att ta till vara det vatten som fälls ut vid kylbatteriet skulle den 

besparade energin vara enligt följande. 

Energibesparing Evaporering 

110𝑚3 ∗ 15𝑘𝑊 = 1650𝑘𝑊/𝑑𝑦𝑔𝑛 

 

Energibesparing Omvänd osmos 

110𝑚3 ∗ 6𝑘𝑊 = 660𝑘𝑊/𝑑𝑦𝑔𝑛 

 

Ovanstående siffror för evaporeringens och den omvända osmosens energibehov är 

ungefärliga och enligt (Heidfors, 1992), vid andra situationer kan dessa siffror variera 

beroende på fartygets system och rådande förhållande som påverkar processerna. Vidare 

bör det nämnas att dessa siffror är beräknade för landbaserade system som producerar 

vatten. Energiförbrukningen ombord för färskvattenproduktion genom evaporering är 

begränsad till pumparbete eftersom den värme som behövs för att koka vattnet är 

spillvärme ifrån huvudmaskineriet. Den spillvärme som används är den värme som förts bort 

från maskineriet via kylvattnet som efter genomströmning av maskineriet har en temperatur 

på ca 80° C. När evaporering inte sker förs denna värme bort via värmeväxlare och sedan ut i 

havet. Energibehovet för omvänd osmos går till att driva de pumpar vars syfte är att 

transportera samt höja trycket på det vatten som skall filtreras till färskvatten. 
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6. Slutsats 

Studiens syfte var att utreda om kondenserat vatten från luftkonditioneringsanläggningar 

ombord på kryssningsfartyg kan vara ett komplement till de traditionella processerna för att 

tillverka färskvatten i fråga om kvalité, kvantitet och energiförbrukning vid produktion. 

Vi upplever att studien har besvarat syftet men har dock lämnat vissa områden där djupare 

undersökningar krävs. Besparingen som är möjlig genom att implementera ett system som 

tar till vara det färskvatten som skapas i luftkonditioneringsanläggningar är inte helt 

obetydlig. Rederierna står inför en tuff konkurens där varje fördel är av stor vikt och där en 

besparing av denna storlek kan bidra till en ökad konkurrenskraft. En minskad 

energiförbrukning för färskvattensproduktionen med 10-15 %, eftersom den möjliga 

produktionen uppgick till 10 – 15 % av förbrukningen, kan i framtiden betyda mer och ge fler 

fördelar än vad det kanske gör idag eftersom oljepriset har visat en stadigt uppåtgående 

trend. Studien visar att vattnets kvalité är bra nog för att efter behandling användas till både 

dricksvatten och tekniskt vatten. Den behandling som krävs är i sig inte processteknisk svår 

utan den består av filter som tar bort de oönskade partiklarna i vattnet. Det system som 

beräkningarna är utförda på är inte på något sätt kompakt, den totala kapaciteten är 

fördelad på flera mindre luftkonditioneringsenheter som är spridda över fartyget. Det 

innebär att ett system för uppsamling av det kondenserade vattnet kan bli omfattande. Dock 

är det till samtliga mindre enheter nödvändigt att dra rör vid nybyggnation som 

transporterar köldbärare till kylbatterierna och därmed kan rör för uppsamling dras bredvid 

de köldbärande rören. Vid en installation av ett system som tar till vara det kondenserade 

vattnet i luftkonditioneringsystemen behövs pumpar som transporterar det uppsamlade 

vattnet till en tank för att sedan distribueras vidare för bruk. Det pumparbete som då fordras 

måste även det tas med i den energiekonomiska beräkningen. 

En risk som bör beaktas med ett system som utvinner vatten ur luft är den läckagerisken 

som finns i kylbatteriet. Kylbatteriet kan springa läck och köldbäraren kan blandas med det 

utvunna vattnet.  Ett löpande underhåll som dokumenteras och följs upp ökar säkerheten 

mot läckage samtidigt som ett larmsystem som larmar vid läckage kan installeras om 

fartyget skall byggas för utvinning av vatten från luftkonditioneringsanläggningen. 
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Vid en mer djupgående undersökning bör man utreda luftens påverkan på vattnets kvalité 

vid de områden där ett sådant system är av intresse att driftsättas. Vid en sådan studie bör 

analysen av vattnet vara mer omfattande samt att vattenprovet bör tas från ett verkligt 

luftkonditioneringssystem samt att det jämförs med ett vattenprov från de traditionella 

produktionsmetoderna. Vidare bör det också utredas hur ett system kan se ut designmässigt 

och hur dess underhåll skall fortlöpa. Det senare bör inbegripa såväl systemets layout, 

materialval samt hur en eventuell behandling utav det producerade vattnet kan genomföras.  

Slutligen anser vi att ett pilotprojekt bör genomföras tillsammans med ett rederi samt en 

leverantör av luftkonditioneringsanläggningar.  Studien bör också fortgå över en längre tid 

med intervaller för provtagning av vattnet för att utreda om vattnets kvalité är 

tillfredställande även efter många driftstimmar samt att utreda systemets underhållsbehov. 
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Bilaga 1 

Beräkningsgång 

Här följer ett förtydligande av den beräkningsgång som är använd i studien för att beräkna 

den möjliga teoretiska produktionen av färskvatten i en modern 

luftkonditioneringsanläggning ombord på ett fartyg. Beräkningarna är gjorda med 

vägledning av Energiteknik (Alvarez, 2006, s. 463) och vattenångans mättningstryck är 

hämtat från Teknisk Formelsamling (Fagergren, 2008, s. 9 Kapitel MK E). 

 

Enheter för beräkningsformler 

𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑖 𝑚3  

𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑖 𝑘𝑔 

𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑖 ° 𝐾𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛 (𝐾) 

𝜑 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑓𝑢𝑘𝑡𝑖𝑔𝑒𝑡 

𝑅𝐿 = 𝐺𝑎𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑙𝑢𝑓𝑡 287𝑗/𝑘𝑔 𝐾 

𝑅𝐻2𝑂 = 𝐺𝑎𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛å𝑛𝑔𝑎 462 𝑗/𝑘𝑔 𝐾  

𝑥 = 𝑘𝑔 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡 

𝜌𝑎𝑡𝑚 = 𝐴𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓ä𝑟𝑠𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 (101300 pascal) 

𝜌´´𝐻2𝑂 = 𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛å𝑛𝑔𝑎𝑛𝑠 𝑚ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 𝑣𝑖𝑑 𝑟å𝑑𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 
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Teoretisk vattenmängd utvunnen ur ventilationssystemet för kök och tvätteri (system utan 

roterande entalpiväxlare). 

Beräknad kapacitet. 

 

16 ∗ 100 + 8 ∗ 30

24 ∗ 100
= 0,7666 =  76 % kapacitet 

 

Totalt fuktigt luftflöde: 80 m3/s * 0,76 = 60,8 m3/s 

 

Beräknat massflöde per sekund för torr luft. 

 

𝑚 =
 𝑝𝑎𝑡𝑚 − 𝜑 ∗ 𝑝´´𝐻2𝑂 ∗ 𝑉

𝑅𝐿 ∗ 𝑇
=

𝑘𝑔

𝑠
=> 

 1,013 ∗ 105 − 0,8 ∗ 0,04242 ∗ 105 ∗ 60,8

287 ∗ 303
= 68,45 

𝑘𝑔

𝑆
 

 

Formel för beräkning av innehåll av kg vatten per kg torr luft . 

  

𝑥 =
𝑅𝐿 ∗ 𝜑 ∗ 𝑝´´𝐻2𝑂

𝑅𝐻2𝑂 ∗ (𝑝𝑎𝑡𝑚 − 𝜑 ∗ 𝑝´´𝐻2𝑂)
 =

𝑘𝑔 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡
 

 

 

Beräknat vatteninnehåll vid 30 grader och 80 % luftfuktighet.  

  

𝑥 =
𝑅𝐿 ∗ 𝜑 ∗ 𝑝´´𝐻2𝑂

𝑅𝐻2𝑂 ∗ 𝑝 − 𝜑 ∗ 𝑝´´𝐻2𝑂
 =>   

 

287 ∗ 0,8 ∗ 0,04242 ∗ 105

461,5 ∗ 1,013 ∗ 105 − 0,8 ∗ 0,04242 ∗ 105
=

0,02152𝑘𝑔 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡
 

 

 

 



3 
 

Beräknat vatteninnehåll vid 22 grader och 100 % luftfuktighet. 
 

287 ∗ 1 ∗ 0,02644 ∗ 105

461,5 ∗ 1,013 ∗ 105 − 1 ∗ 0,02644105
=

0,01664 𝑘𝑔 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 

𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡
 

 

Mängd utfällt vatten per sekund kg torr luft. 
 

0,02152 − 0,01664 = 0,00488
𝑘𝑔 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡
 

 

0,00488 ∗ 68,45 𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡 = 0,334 𝑘𝑔/𝑠 

 
Teoretisk vattenmängd utvunnen ur ventilationssystemet för hytter (system med 
hygroskopiska entalpiväxlare). 
 
Totalt fuktigt luftflöde: 140 m3/s 

 

Beräknat massflöde per sekund för torr luft. 

 

 1,013 ∗ 105 − 0,8 ∗ 0,04242 ∗ 105 ∗ 140

287 ∗ 303
= 157,6 

𝑘𝑔

𝑆
 

 

Beräknat vatteninnehåll efter entalpiväxlaren vid 26 grader och 65 % luftfuktighet. 

Luftens rådande förhållande efter entalpiväxlaren är framräknat med ett mollierdiagram 

som beskrivits i metodkapitlet. 

 

𝑥 =
287 ∗ 0,65 ∗ 0,03361 ∗ 105

461,5 ∗ 1,013 ∗ 105 − 0,65 ∗ 0,03361 ∗ 105
= 0,01368

𝑘𝑔 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 

𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡
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Vatten innehåll vid 12 grader och 100 % luftfuktighet. 

 

𝑥 =
287 ∗ 1 ∗ 0,01403 ∗ 105

461,5 ∗ 1,013 ∗ 105 − 1 ∗ 0,01403 ∗ 105
= 0,0087

𝑘𝑔 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡
 

 

Mängd utfällt vatten per sekund kg torr luft. 

 

0,01368 − 0,0087 = 0,00498
𝑘𝑔 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡
 

 

0,00498 ∗ 157,6 𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡 = 0,7848 𝑘𝑔/𝑠 

 

Teoretisk vattenmängd utvunnen ur ventilationssystemet för publika rum (system med 
hygroskopiska entalpiväxlare). 
 
Fuktigt luftflöde: 150 m3/s * 0,75 = 112,5 m3/s 

 

Beräknat massflöde per sekund för torr luft. 
 

 1,013 ∗ 105 − 0,8 ∗ 0,04242 ∗ 105 ∗ 112,5

287 ∗ 303
= 157,6 

𝑘𝑔

𝑆
 

 

Beräknat vatteninnehåll efter entalpiväxlaren vid 26 grader och 65 % luftfuktighet. 

Luftens rådande förhållande efter entalpiväxlaren är framräknat med ett mollierdiagram 

som beskrivits i metodkapitlet. 

 

𝑥 =
287 ∗ 0,65 ∗ 0,03361 ∗ 105

461,5 ∗ 1,013105 − 0,65 ∗ 0,03361 ∗ 105
= 0,01368

𝑘𝑔 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 

𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡
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Vatten innehåll vid 12 grader och 100 % luftfuktighet. 

 

𝑥 =
287 ∗ 1 ∗ 0,01403 ∗ 105

461,5 ∗ 1,013 ∗ 105 − 1 ∗ 0,01403 ∗ 105
= 0,0087

𝑘𝑔 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡
 

 

Mängd utfällt vatten per sekund kg torr luft. 

 

0,01368 − 0,0087 = 0,00498
𝑘𝑔 𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡
 

 

0,00498 ∗ 126,65 𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡 = 0,63 𝑘𝑔/𝑠 

 

Totalt utvunnen mängd vatten per sekund för hela systemet 

0,334 kg/s + 0,78 kg/s + 0,63 kg/s = 1,75 kg/s 

 

Vid en densitet av 1000kg/m3 för vattnet blir antalet m3/dygn utvunnet vatten. 

 

1,6
𝑘𝑔
𝑠 ∗ 3600 𝑠

1000 
𝑘𝑔
𝑚3

=
5,76𝑚3


=> 138,24𝑚3/𝐷𝑦𝑔𝑛 
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Bilaga 2 

Laboratorieresultat vattenanalys  
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Bilaga 3 

Klimatdata över orterna 

Belize  2010  Barbados  2010 
Phillip Goldston Intl. Airport, 
Belize  

Grantley Adams, 
Barbados  

Månad T H  Månad T H 

Januari  23,5 81  Januari  26,9 70,9 

Februari 25 79  Februari 26,8 72 

Mars 25,4 74  Mars 28 72 

April 28,7 78  April 27,4 77,4 

Maj 29,3 80  Maj 28,6 75,9 

Juni 28,7 77,2  Juni 28,9 77,7 

Juli 29,1 81,2  Juli 28,3 79,5 

Augusti 29,6 78,9  Augusti 28,5 79,1 

September 29,1 81  September 27,8 78,2 

Oktober 27,2 76,2  Oktober 27,4 76,1 

November 25,6 79,6  November 27,5 77,3 

December 23 76,2  December 26,8 77,2 

 

Aruba   2010  Bahamas  2010 

Queen Beatrix Airport, Aruba  Nassau Airport, Bahamas  

Månad T H   Månad T H 

Januari  28,1 73,1  Januari  21,4 71,2 

Februari 28,1 77,4  Februari 21 71,1 

Mars 29 78,2  Mars 21,8 67,4 

April 29,3 73,1  April 24,1 72,9 

Maj 29,9 73,1  Maj 27,3 76,4 

Juni 30,2 76,7  Juni 30,2 76 

Juli 30,1 71,9  Juli 29,9 77,6 

Augusti 30,5 70,9  Augusti 30,2 75,9 

September 29 77,9  September 29,5 76,5 

Oktober 29,3 76,5  Oktober 27,3 79,3 

November 27,6 80,8  November 25,1 72,9 

December 27,1 81  December 22 66,3 
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Florida   2010  St. John`s, Antigua 2010 

Key West International Airport  Vc Bird International Airport  

Månad T H  Månad T H 

Januari  17,9 74  Jan 25,7 72 

Februari 18,2 75,2  Feb 25,8 73,8 

Mars 19,7 72,3  Mar 26,9 73,8 

April 24,5 78,1  Apr 26,7 74,8 

Maj 27,6 73,1  Maj 27,7 76,8 

Juni 29,8 72,4  Jun 28,3 76,5 

Juli 29,1 74,5  Jul 28,1 78,4 

Augusti 29,7 73,5  Aug 28,4 77,4 

September 28,6 77,4  Sep 28,1 77,8 

Oktober 26,3 74  Okt 27 80,2 

November 23,6 74,5  Nov 26,6 75,2 

December 17,2 72,2  Dec 25,4 76,5 

 

Puerto 
Rico  2010  Ocho Rios, Jamaica 2010 

SAN JUAN INTL ARPT   Montego Bay / Sangster  

Månad T H  Månad T H 

Jan 25,2 79  Jan 25 74,2 

Feb 26 74,5  Feb 25,8 70,6 

Mar 26,6 74  Mar 26 67,4 

Apr 26,7 73,1  Apr 27,1 68,7 

Maj 27,2 80,3  Maj 28 71,5 

Jun 28 79,7  Jun 28,6 71,7 

Jul 28 80,4  Jul 28,3 72,4 

Aug 28,6 77,6  Aug 28,4 72,8 

Sep 28,1 79  Sep 28 71,6 

Okt 27,5 78,3  Okt 27,6 74,3 

Nov 26,2 74,7  Nov 26,4 68,5 

Dec 24,7 73,6  Dec 24,4 67,9 

 

Basseterre, St. Kitts 2010  Cozumel, Mexico 2010 

Golden Rock    Cozumel Civ / Mil  

Månad T H  Månad T H 

Jan 26,5 72,2  Jan 20,7 81,6 

Feb 27,1 71,8  Feb 20,6 81,9 

Mar 27,4 76,6  Mar 20,8 75,7 

Apr 27,2 76,4  Apr 23,7 84,2 

Maj 28,3 77,9  Maj 25,2 84,3 

Jun 28,8 78,5  Jun 26,6 85,8 

Jul 28,7 80  Jul 26,7 87,1 

Aug 29 80  Aug 26,4 85,7 

Sep 28,7 82,1  Sep 25,6 87,7 

Okt 28,1 81,6  Okt 24,4 81 

Nov 27,1 77,3  Nov 22,1 83,6 

Dec 25,9 79,2  Dec 19,7 75,6 
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Bilaga 4 

Luftavfuktare 

Tillverkare: Appliance  

Modell: 2005 

 

 

Funktion: 

Luftavfuktaren sänker luftens fuktinnehåll på samma vis som en 

luftkonditioneringsanläggning, den enda skillnaden de emellan är det medium som cirkulerar 

i systemet som kyler luften. I en luftkonditioneringsanläggning är det kallt vatten som kyler 

kylbatteriet medans det i luftavfuktaren är ett köldmedium vid namn R134a. Luftavfuktaren 

består av en förångare som syns närmast i bilden, en kondensor som är placerad bakom 

förångaren, en fläkt som transporterar luften genom dessa två värmeväxlare samt en 

kompressor. I värmeväxlarna strömmar det köldmedia som cirkuleras under olika tryck av 
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kompressorn. Fläkten suger in luft genom förångaren där luften kyls av det kalla köldmediet, 

köldmediet tar i förångaren upp värme av luften. I förångaren, som är luftavfuktarens 

kylbatteri, sker den utfällning av vatten ur luft som är önskvärd för att sänka fuktinnehållet i 

luften och det är det vatten som använts till provtagning. Efter förångaren transporteras den 

kylda luften till kondensorn där den värms utav det varma köldmedium som tog upp värme i 

förångaren och på så viss får luften som lämnar avfuktaren samma temperatur som när den 

sögs in, dock har luften en lägre relativ luftfuktighet.  


