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Abstrakt  
Studien är utförd åt Freezing Food Småland Öland AB. Syftet med undersökningen var att ge 
förslag på åtgärder som minskar anläggningens energibehov samt att beräkna återbetalningstid 
för åtgärder. Genom användningen av simuleringsprogramvara tillsammans med data från 
praktiska mätningar så testades olika förändringar i anläggningen.  
 
Studien resulterade i förslag på en höjning av frysrumstemperaturen och temperaturen i LTB1. 
Dessa åtgärder höjer anläggningens köldfaktor och minskar energibehovet. Förslag för att få 
bukt på istillväxten är att isolera av komponenter så som rör och ventiler. Isolering ger en 
energibesparing och en minskad risk för korrosion. Genom belastningstester framkom det att 
kompressorerna arbetar ofördelaktigt så förslag på lämpliga driftområden togs fram för att öka 
verkningsgraden och minska underhållskostnaderna och energibehovet. Anläggningen visade 
sig vara väl dimensionerad mot transmissionsförluster men att golvvärmen står för en 
oproportionerligt stor del av förlusterna i förhållande till dess yta. 
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Abstract  
The study is conducted for Freezing Food Småland Öland AB. The purpose of the study was to 
propose measures to decrease the facility’s energy demand and to calculate the payback time 
for these suggestions. By means of using simulation software along with data from practical 
measurements different configurations in the facility were tested.  
 
The study resulted in suggestions consisting of an increase of the temperature in the freezing 
room and the temperature in LTB1.Those suggestions increases the facilities COP and 
decreases the energy consumption. Proposals to curb the ice growth are the insulation of 
components such as pipes and valves. Insulation results in a small decrease in energy demand 
but greatly increases the accessibility and also decreases the risk of corrosion. Through load 
tests conducted on the compressors it showed that the compressors were not driven in the 
optimal load range, suggestions were made for operation in a more favourable load range. 
Thus increasing the efficiency and cutting the maintenance costs. From the results it is shown 
that the facility is well built and dimensioned against thermal transmission. Though it turned 
out that the floor heating accounts for a disproportionate amount of the thermal transmission. 
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Energy optimization; Operational optimization; Cooling storage; Freezing storage; Freezing 
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Definitioner och förkortningar 

 
 
Aggregationsförändring: Tillståndförändring från exempelvis vätska till gas 

Latent värme: Energi som krävs för en fullständig aggregationsförändring 

COPcool :   Coefficient Of Performance, kylmaskinens godhetstal/grad och köldfaktor 

Debonmassa:  Mald massa från kyckling 

Fryslager:  Rum där frysvaror lagras vid en temperatur på -23°C 

Frystunnel:  Rum där frysvaror fryses ned snabbt vid en temperatur på -38°C 

Förångare:  Komponent där en fasförändring sker från vätska till gas 

HTB1:  Högtemperatursbehållare 

Ideal gas:  En gas som endast växelverkar via elastiska kollisioner 

Isentrop:  Tillståndsförändring utan värmeutbyte med omgivningen 

Isoterm:  Tillståndsförändring vid konstant temperatur 

Kondensor:  Komponent där en fasförändring från gas till vätska sker 

Kyllager:  Rum med en temperatur på -5°C där varor lossas 

Köldmedium: Det ämne som cirkuleras i kylkretsen 

LTB1:  Lågtemperatursbehållare 

Luftavskiljare: Komponent som avlägsnar icke kondenserbara gaser från kylkretsen 

MK1:  Mellankylare 

Mätpuckar:  Objekt som mäter temperaturen i mitten av en pall med varor 

Partiell förångning: Förångningsprocess där vätskan delvis övergår till gas i förångaren 

Polytrop:  Tillståndförändring som styrs av polytropexponenten 

Polytropexponent: Beskriver tillståndsförändringens värmeutbyte med omgivningen 

R717:   Ammoniak 

Svartkropp:  Objekt som absorberar all inkommande strålning 

Transmission:  Värmeöverföring via ledning 
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1 Inledning  

Kapitlet börjar med en ingång till ämnet där uppdragets grund presenteras. Sedan presenteras fakta 

om anläggningen och tidigare forskning i ämnet följt av teori rörande kylmaskinens princip, 

värmeöverföring, kylkretsens uppbyggnad och slutligen syfte samt avgränsningar.!

1.1!Ingång!till!ämnet!
!

Freezing Food Småland Öland AB bedriver ett kyl– och fryshus i Nybro. De har beställt denna 

undersökning för att bereda underlag för driftoptimering av kompressorerna och övriga komponenter 

i kylkretsen. Anläggningen har varit i drift sedan år 2011. För att minska kostnaderna för driften har 

all belysning i lokalen bytts ut från 1kWs lampor till energieffektivare 150 W och 250 W LED 

lampor. Nästa steg är att undersöka hur anläggningen körs för att minska driftkostnaden. 

1.2 Bakgrund  

Kyl och fryshuset består av ett frysrum, en frystunnel och ett kylrum. Frysrummet har en yta på 

2900m2 och en kapacitet att lagra 12000 pallar med kyl- och frysvaror vid en temperatur på -23°C. 

Anläggningen har också åtta infrysningstunnlar med en total yta på 250m2 med en möjlighet att 

frysa in 45 ton per dygn. Dessa infrysningstunnlar håller en temperatur på -38°C när de är driftsatta.  

 

Pallarna lagras enligt figur 1.1 och enligt principen först in; först ut för att säkerställa att lagringen 

sker under lika lång tid för alla pallar. Pallarna lagras på flyttbara hyllväggar som transporteras via 

skenor i golvet eftersom flyttbara hyllväggar ökar den effektiva lagringsytan.  

Figur 1.1 Den längsta gången i fryslagret och frystunneln (Freezing Food, 2012) 
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Frysrummet har av livsmedelsverket en högsta tillåtna temperatur på -18°C (LIVSFS 2006:12). Den 

temperaturen understiger kyl- och frysrummen idag med 5°C. För att åstadkomma det drivs två 

lågtrycks- och två högtrycksskruvkompressorer som cirkulerar köldmediet R717 (ammoniak). 

Kompressorernas elmotorer har en total installerad effekt på 720 kW. Anläggningen förbrukar cirka 

2 miljoner kWh el per år där all el är förnybar. På oisolerade komponenter så råder kraftig 

isbildning vilket räddningstjänsten har framfört synpunkter på då det medför en försvårande 

omständighet vid ammoniakläckage. 

 

Genom att utföra en energibalansberäkning över anläggningen så framgår det vilka parametrar som 

kräver den största andelen energi och därmed var åtgärder primärt bör riktas. Enligt Brito, Lopes, 

Reis och Alves (2014, s. 5) bör anläggningens energibalansberäkning innefatta termisk belastning 

genom transmission, temperatursänkning av varor, luftutbyte, elektriska komponenter och 

människor ingå. I deras forskning så har ett antal energibalanser hos fryslager tagits fram. I deras 

resultat framgår det att majoriteten av de termiska lasterna hos frysanläggningar beror på luftutbyte 

och värmeinträngning genom väggar, tak och golv.  

 

Temperaturen i frysrummets inverkan på driftskostnaderna är också väsentlig och i intervallet  

-20°C till -30°C kan varje höjning av frysrumstemperatur med 1°C potentiellt ge en 2 % minskning 

av energibehovet (Nilsson & Lindberg, 2011, s.17).  

 

Skruvkompressorernas driftförhållande är av stor vikt och en minskning av tryckförhållandet 

resulterar generellt till en ökad verkningsgrad. Att förlägga driften i dellastområde bör undvikas då 

detta ger upphov till en kraftigt försämrad verkningsgrad (Villadsen & Boldvig, 1980 s. 322; 

Sustainability Victoria, 2009, s. 20).  

1.3 Kylmaskinens princip  

Kylmaskiner har som huvudsaklig uppgift att skapa och upprätthålla temperaturer som understiger 

omgivningens. För att åstadkomma det måste värme transporteras från en lägre temperatur till en 

högre. Termodynamikens 2a huvudsats säger att en sådan tillståndsändring inte kan ske av sig självt 

utan kräver att arbete tillförs processen (Moran, Shapiro, Boettner, Bailey, 2014, s. 263). 

 

I kylmaskiner sker detta genom en omvänd värmemotorprocess, i likhet med värmemotorer kan inte 

heller en kylprocess enbart offra arbete för att ta upp värme ur en värmekälla. Det är även absolut 

nödvändigt att samtidigt bortföra värme ur systemet. I en kylprocess sker det i kondensorn där den 

upptagna värmen bortförs till omgivningen och det offrade arbetet utförs av en kompressor 

(Alvarez, 2006, s. 311).   
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En kylmaskins godhetsgrad kallas köldfaktor samt COPcool.  

!"#!""# = !
!"#$$%ö!"
|!"#ä!"| =

!"#$$%ö!"
!"#$%&ö!" − !"#$$%ö!"! 

Ekvation 1.1 

Köldfaktorn definieras som kvoten mellan den värmemängd som bortförts hos den lägre 

temperaturen och det arbete som förbrukades för att åstadkomma detta (Moran et al. 2014, s. 277). 

En så hög köldfaktor som möjligt är eftersträvansvärt därför att en högre köldfaktor innebär en 

större bortförd värmemängd per förbrukat arbete. 

    Figur 1.2 Carnotprocess för en kylmaskin  

Carnotprocessen är den process som resulterar i den högsta verkningsgrad som kan uppnås av en 

värmemotor som arbetar inom samma temperaturgränser. En reverserad carnotprocess ger den 

högsta möjliga köldfaktorn.  

 

Köldfaktorn för en kylmaskin som drivs i enlighet med Carnotprocessen med samma notation som i 

bilden ovan definieras av ekvation 1.2.      

!"#$%&'() = !!
!! − !!

! 

Ekvation 1.2 

Ekvationen visar att köldfaktorn ökar när temperaturgränserna närmar sig varandra. I praktiken 

resulterar det i att man inte ska hålla en lägre temperatur T2 än vad som krävs samt att man ska 

sträva mot att alltid bortföra värmen vid lägsta möjliga temperatur T1.  
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Ett sätt att öka köldfaktorn är genom att nyttja en tvåstegsprocess. Detta innebär en energibesparing 

i form av att en isoterm kompression kräver mindre tekniskt arbete än en isentrop. Genom att 

efterlikna en isoterm kompression med en uppdelning av kompressionen, och mellankylning till 

ursprungstemperaturen minskas det tekniska arbetet motsvarande den streckade ytan i diagrammet 

(Alvarez, 2006, s. 677). 

Figur 1.3 Tvåstegskompression med mellankylning till begynnelsetemperaturen 

 

Det tryckförhållande som resulterar i minsta tekniska arbetet beräknas enligt ekvation 1.3. För att 

detta ska gälla måste alla kompressorstegen hålla samma tryckförhållande och i praktiken väljs 

detta tryckförhållande 3 – 15% större för att kompensera för tryckförluster (ibid). 

 

! = !!"
!!"

!
!
 

Ekvation 1.3 !

!:!"#$%&ö!ℎå!!"#$%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!":Ö!"#$%!!"#$$%&'(!!
!!":!"#$%%"&'"()$*+!!!!!!!!!!!!!!!!:!!"#$%!!"#$%&''(")''*&+ 

 

Ytterligare sätt att öka köldfaktorn är genom carnotisering. Med carnotisering menas att göra 

processen regenerativ vilket innebär att värme överförs inom processen från den delen man ska kyla 

till den del som ska värmas (Alvarez, 2006, s. 757).  
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En kaskadprocess delar upp kompressionen i två steg där en mellankylare agerar kondensor för 

lågtemperaturkretsen och förångare för högtemperaturkretsen för att på så sätt carnotisera 

kylprocessen (Moran, et al. 2014 s. 651).  

 

En kaskadprocess T-s diagram. 

1-2: Lågtemperaturskompression 

2-3: Lågtemperaturskondensation 

3-4: Lågtemperatursexpansion 

4-1: Lågtemperatursförångning 

5-6: Högtemperaturskompression 

6-7: Högtemperaturskondensation 

7-8: Högtemperatursexpansion 

8-5: Högtemperatursförångning. 

   

                                    Figur 1.4 Kaskadprocess T-s diagram 

Utöver minskningen av kompressorarbetet så ökar kylkapaciteten genom att utforma anläggningen 

som en kaskadprocess (Yunus & Boles, 2015, s. 624). 

 

När köldmediet når kompressorn sker en polytrop tillståndsändring. Denna tillståndsändring styrs 

av polytropexponentens värde n. Denna variabel beskriver kompressionsförloppet där en 

polytropexponent där n = 1 innebär en isoterm tillståndsändring medans en polytropexponent där n 

= ϰ innebär en isentrop tillståndändring (Alvarez, 2006, s. 674). 

Figur 1.5 Olika kompressionsförlopp  
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En kompression av en verklig gas avviker från en ideal. Ett sätt att hantera denna avvikelse är 

genom att tillföra kompressibilitetsfaktorn Z. 

! = ! ∙ !
! ∙ !!! 

Ekvation 1.4 

Där P avser trycket [Pa], v är gasens volymitet [!
!

!"], R är gaskonstanten [
!

!"∙!] och T är gasens 

temperatur [K].  Det tekniska arbetet en kompressor kräver för att komprimera en ideal gas 

polytropt beskrivs med ekvation 1.5. 

!!!" = !! ∙ !! ∙
!

! − 1 1− !!
!!

!!!
! !!! !  

Ekvation 1.5 

Derivering av ekvation 1.5 med avseende på tiden tillsammans med ett medelvärde hos 

kompressibilitetsfaktorn Z genom tillståndsändringen resulterar i ekvation 1.6 som beskriver 

kompressorns krävda effekt. 

!!!" = !! ∙ !! ∙
!

! − 1 1− !!
!!

!!!
! ∙ !!!! !  

Ekvation 1.6 
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1.4 Värmeöverföring 

När en temperaturskillnad finns sker ett värmeflöde för att utjämna skillnaden. Det sker på tre olika 

sätt: genom ledning, konvektion och strålning. Värmeledning sker i ett material när det föreligger en 

temperaturskillnad mellan två olika punkter i materialet. Konvektion innebär värmeöverföring som 

sker genom strömningen av en fluid längs en yta. Strålning sker genom elektromagnetiska vågor. I 

praktiken sker värmeöverföring genom en kombination av alla tre (Alvarez, 2006, s. 399). 

Figur 1.6 Värmeöverföring genom plan vägg 

Värmeeffekten som passerar genom en vägg som består av n plana skikt beräknas följande. 

!"
!" = ! ∙ ! ∙ !! − !! !!!!! !  

Ekvation 1.7!

1
! =

1
!!
+ !!

!!

!!!

!!!
+ 1
!!

 

Ekvation 1.8 

Där A är väggens yta [m2] ortogonalt mot effektens riktning, k är värmegenomgångskoefficienten 

[
!

!!°!], tv och tk [°C] korresponderar mot det kalla respektive varma mediets temperatur. � är 

skiktets tjocklek [m], � är skiktets värmekonduktivitet [
!

!!°!]. �v och �k [
!

!!°!] motsvarar 

fluidernas värmegenomgångskoefficienter (ibid, s. 400). 
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Effekten är direkt proportionerlig mot den temperaturskillnaden som råder. I fallet av ett frysrum är 

den oönskade värmeinträngningen direkt proportionerlig mot hur låg kylrummets temperatur är 

jämförd mot omgivningens. En del av kylmaskinens bortförda värmemängd går åt till att 

kompensera för transmissionsförluster i väggar, tak och golv. Den andra delen går åt till att kyla 

inkommande varor och beskrivs med nedanstående ekvation. 

Q = m · c · (t2 – t1) [J]   

      Ekvation 1.9 

Där m [kg] avser kylvarans massa, c [
!

!"∙!] dess specifika värmekapacitet, t2 och t1 [°C] är 

temperaturen före och efter temperaturförändringen. Resulterar nedkylningen i en 

aggregationsförändring måste den latenta värmen beaktas (Yunus et al. 2015, s. 116). 

Figur 1.7 Värmeöverföring genom ett cirkulärcylindriskt skikt 

Köldmediet i kylkretsen transporteras i rör. Värmeinträngningen beskrivs med ekvation 1.7  och 

värmegenomgångskoefficienten för cirkulärcylindriska skikt enligt figur 1.7 med följande ekvation. 

! = 1

! !!!! ∙ !! +
!! ∙ ln !!

!!
2 ∙ !! +

!! ∙ ln
!!
!!

2 ∙ !! + 1
!!

 

Ekvation 1.10 

De två första kvoterna i nämnaren är mycket mindre än de två sista. Deras inflytande på k-värdet 

blir därför försumbart i praktiken (Morvay & Gvozdenac, 2008, s. 402). Det medför att följande 

förenkling kan göras. 
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! = 1

!
!! ∙ ln

!!
!!

2 ∙ !! + 1
!!

 

Ekvation 1.11 

Rörets totala värmeinträngning beskrivs då med nedanstående ekvation där L [m] avser rörets 

längd, ty och ti [°C] är temperaturen utanför och inuti röret. 

!"
!" = ! ∙ ! ∙ !! ∙ ! ∙ !! − !! !!!!! !  

Ekvation 1.12 

Värmestrålning emitteras som ett resultat av förändringar i elektronkonfigureringarna hos atomer. 

Det sker genom fotoner i form av elektromagnetisk strålning där alla kroppar som har en högre 

temperatur än den absoluta nollpunkten avger värmestrålning. Precis som med annan 

elektromagnetisk strålning rör sig fotonerna i ljusets hastighet och kan propagera i vakuum. Den 

effekt som utstrålas beskrivs med Stefan-Boltzmanns lag (Moran et al. 2014 s. 58). 

!"
!" = ! ∙ ! ∙ ! ∙ !!!!!!!!!! ! !!! 

Ekvation 1.13 

Där � motsvarar emissionsförhållandet som är kvoten mellan den energi som utstrålas av objektet 

och den som utstrålas hos en svartkropp under samma förutsättning. Faktorn � 
!

!!!]!  är Stefan-

Boltzmanns konstant och T motsvarar objektets yttemperatur. Strålningseffekten är alltså starkt 

beroende av temperaturen med fjärdepotensen hos ytans temperatur. När två eller flera objekt 

placeras inom varandras strålningszon kommer ett strålningsutbyte att ske. Objektet som utstrålar 

minst kommer att absorbera mer än vad som emitteras med temperaturhöjning som följd. 

Motsvarande det objekt som strålar mest kommer emittera mer än vad som absorberas med 

temperatursänkning som följd. Förhållandet beskrivs med följande ekvation där ytan A2 helt 

omsluter ytan A1 (Alvarez, 2006, s. 382). Vid gränsfallet då A1/A2 går mot noll blir resulterande 

emissionsförhållandet �res = �1. 

!!"!" = !!"# ∙ ! ∙ !! ∙ !!! − !!! !!!!!!!![!] 

Ekvation 1.14 

!!!" =
1

1
!! +

!!
!!

1
!! − 1

!!!!!!! 

Ekvation 1.15 
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Newtons kyllag visar med en separabel differentialekvation att hastigheten på 

temperaturförändringen är proportionell mot en konstant och den temperaturskillnad som råder. 

!"
!" = !(!! − !!)!!!!!!!![

°!
!"#] 

Ekvation 1.16 

Med variabelseparering och integrering erhålls följande ekvation. 

!(!) = !! + (!! − !!) ∙ !!(!!∙!)!!!!![°!] 

Ekvation 1.17 

Där T(t) avser temperaturen vid tiden t, TS är initialtemperaturen, Ta är omgivningstemperaturen 

[°C], k [ !
!"#] är en konstant som bestäms experimentiellt och beror på yttre faktorer som exempelvis 

strömningsförfarandet runt objektet och materialets beskaffenhet (Gockenbach & Schmidtke 2009, 

s. 420). 
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1.5 Anläggningen och kylkretsens uppbyggnad 

Figur 1.8 Schematisk bild över anläggningens kylkrets 

 

Kylkretsen hos Freezing Food är konstruerad som en tvåstegs kaskadprocess med ammoniak som 

köldmedium. I fryslager och frystunnlar finns fläktförångare som tillförs ammoniak i vätskeform 

från lågtrycksbehållaren LTB1 via ventilcentraler belägna på entresolplanet i kylrummet. I 

förångaren sker en partiell förångning där vätskan delvis övergår till gas för att öka 

värmeöverföringskapaciteten i förångarna. I LTB1 upprätthåller lågtryckskompressorerna ett tryck 

som medför att ammoniaken kokar vid -38°C.  Gasen sugs till lågtryckskompressorn och 

transporteras då in i mellankylaren MK1 där den kyls ned till en temperatur  på -10°C. MK1 

fungerar även som vätskeavskiljare och pumptank för kyllagret. 

 

Från MK1 sugs gasen till högtryckskompressorerna som matar högtrycksgasen till den evaporativa 

kondensorn där den kondenserar. Kondensorn som är placerad på taket kyls med fläktluft och vatten 

via spraydysor som cirkulerar med hjälp av sprayvattenpumpar. Den komprimerade gasen övergår 

där i vätskeform och samlas i högtrycksbehållaren HTB1. Vätskan som samlas i HTB1 återförs till 

mellankylaren via en elektronisk expansionsventil som styrs av en nivågivare i MK1. I 

expansionsventilen sjunker trycket varpå temperaturen också sjunker och kyler inkommande gas 

från lågtryckskompressorerna.  
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Från MK1 återförs vätskan till LTB1 via en elektronisk expansionsventil som styrs av en nivågivare 

i LTB1, här är processen sluten och börjar om igen. 

 

I frystunneln arbetar fläktförångarna enligt samma förutbestämda sekvens oavsett vilken vara som 

ska frysas in. När varan har frysts ned kommer värmeupptagningen i förångaren att minska vilket 

medför kompressorernas krävda eleffekt minskas men fläktarna är tidsstyrda och tar därför inte 

hänsyn till frysvarans temperatur. 

 

1.6 Syfte  

Syftet med undersökningen är att ge förslag på åtgärder som minimerar anläggningens identifierade 

förluster samt beräkna den tid som krävs för att de investeringar som föreslås ska ge tillbaka 

investeringskostnaden.  

1.7 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till att endast undersöka kylkretsens komponenter och driftsituation. Därmed 

undersöks inte problematik rörande hanteringen av varor, uppställning av pallar och strömningen av 

luft runt kylvarorna för att minska studiens omfattning då det kräver ett utökat antal mätningar över 

en lång tid. Ännu en avgränsning är att de föreslagna åtgärderna inte kommer att testas i praktiken 

utan endast utgöra ett teoretiskt underlag för hur Freezing Food ska gå till väga för att åstadkomma 

en intrimning av anläggningen. Föregående avgränsning sätts för att vi bedömer tidsåtgången för att 

samordna och koordinera praktiska tester som för stor. Förändring i byggnadens isolering är en 

parameter som inte analyseras då det är en så pass ny anläggning att det inte är aktuellt med 

ombyggnation. 
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2!Metod 

2.1 Litteraturöversikt och underlag  

!
En litteraturöversikt utfördes i Science Direct och Springer Link som är databaser för teknik. 

Sökningen innefattade sökord/fraser i stil med ”energy optimization”, ”industrial refrigeration” och 

”energibesparing”. Sökningen skedde på engelska och svenska för att relevant svensk litteratur som 

exempelvis behandlar svenska regelverk, samt engelsk litteratur för att få ett större urval av artiklar. 

Underlaget utökades ytterligare genom införskaffning av litteratur som berör ämnet kylteknik samt 

vilka regler och standarder som måste följas med hänsyn till temperaturer i Sverige. Rådande 

elavtal användes för att bedöma återbetalningstid och elpriset specificeras av Freezing Food till 1 

kr/kWh. 

 

I arbetet användes simuleringsprogramvaran CoolPack (Skovrup, 2012) för att bedöma åtgärderna 

som föreslås. Valet baserar sig på att det har möjlighet att simulera anläggningen samt 

värmeöverföring i rör och har ett intuitivt gränssnitt. Andra programvaror så som Dircalc (Danfoss, 

2013) undersöktes men de har inte haft den kombinerade funktionaliteten av att både bedöma 

anläggningens prestanda samt effektförluster genom värmeöverföring i rör. 

2.2 Utförande 

För en kunna ge förslag på förändringar undersöktes anläggningens aktuella energibehov. Med 

kunskap om energibehovet analyserades anläggningen ur ett energi-optimeringsperspektiv. 

Analysen resulterade i åtgärder som minskar energiförbrukningen. I samband med detta undersöktes 

anläggningen ur ett driftsperspektiv för att bedöma vad som kan göras för att förbättra 

driftssituationen. Genom att mätdata matades in i CoolPack beräknade programmet anläggningens 

köldfaktor, kyleffekt, kompressoreffekt samt energiförluster genom värmeöverföring i rör.  

 

För att inhämta data som CoolPack kräver besöktes anläggningen och mätningar utfördes på de 

punkter som bedömdes vara relevanta för arbetet. De relevanta värdena är de som CoolPack kräver 

och andra värden som behövs för bedömningen utöver detta så som belastningsprov på 

kompressorerna. I Coolpack simulerades ett driftsfall där frysrumstemperaturen höjdes till  

-20°C från nuvarande -23°C för att närma sig den lagstadgade gränsen på -18°C men ändå ge 2°C 

marginal mot driftstörningar i kylkretsen. Eftersom en temperaturhöjning kommer resultera i en 

mindre värmeinträngning med minskat energibehov till följd.  
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Freezing Food ska enligt kontrakt ha en kapacitet att frysa in färskvaror till en innertemperatur på  

-25°C på 48h. Temperaturen i LTB1 styr infrysningstiden och den dimensionerande frysvaran är 

den frysvaran med längst infrysningstid. Med mätdata från mätpuckarna hos den dimensionerande 

frysvaran kunde en teoretisk högsta tillåtna temperatur föreslås med hjälp av Newtons kyllag. 

Anledningen till en höjning av temperaturen i LTB1 är att det resulterar i en ökad köldfaktor och 

minskat energibehov. 

 

Trycket i MK1 anpassades så att optimalt tryckförhållande uppnåddes med högtrycks- och 

lågtryckskompressorerna eftersom detta minskar energibehovet. Värmeinträngningen genom 

istäckta oisolerade komponenter beräknades och jämfördes med motsvarande komponenter med en 

isoleringstjocklek som förhindrade isbildning. Ett belastningstest utfördes på kompressorerna för att 

bedöma hur kompressorerna arbetar för att kunna ge förslag på åtgärder. Driftpersonalen 

kontaktades för att besvara frågeställningar som rör regleringen av kylkretsen. Angående 

isoleringsåtgärder kontaktades isoleringsföretag som gav förslag på materialval och presenterade en 

kostnadskalkyl. 

2.3 Mätpunkter, mätinstrument och reliabilitet 

Data som togs fram för att uppskatta energiförluster i rör var materialtyp, temperatur i rör och 

omgivningstemperatur. För att bedöma isoleringstjocklek uppmättes omgivningens relativa 

luftfuktighet. För att göra en teoretisk modell över anläggningen mättes förångningstemperatur samt 

tryckfall i kompressorernas sug och tryckledningar. Även kondenseringstemperaturer, eleffekt, 

kyleffekt, kompressorernas verkningsgrad, volymflöde i kompressorerna och lokalens luftutbyte 

uppmättes eller beräknades. Den mätutrustning som krävdes var termometer, manometer, 

effektmätare och slungpsykrometer. 

 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011, s. 59) definierar validitet som ett mått på i vilken omfattning 

mätinstrumentet mäter det man avser att mäta och att reliabilitet beskriver mätnoggrannheten. Vi 

hanterade den problematiken genom att kontrollera att mätutrustningen var kalibrerad och att 

mätområdena omfattade temperaturerna som mättes. Data på materialval i ledningar och i 

anläggningen samt dess dimensioner var noggrant dokumenterade vilket minimerade mätfel.  

 

Vid mätning av lufttemperaturen användes två slungpsykrometrar och ett flertal mätningar gjordes 

för att med god noggrannhet bestämma luftfuktigheten. Kyl- och frysrummens luftutbyte är svårt att 

uppskatta då det inte finns någon fast ventilation. Således är luftutbytet beroende på hur många 

pallar som transporteras in och ut i fryslagret samt hyllväggarnas rörelser. Därför bidrog 

beräkningarna på luftutbytets termiska belastning till en osäkerhetsfaktor.  
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Värmeinträngning till lokalen påverkas dessutom av yttre omständigheter som vind och temperatur. 

För att hantera dessa variationer användes årsmedeltemperaturer och vindhastigheter för området 

för att bedöma anläggningens energibehov.  

 

Kompressorernas krävda medeleffekt baserades på energimätningar över 116 dygn för att ge god 

reliabilitet över hur anläggningen arbetar i dagsläget. Bedömning av emissionsförhållandet var svårt 

och det bidrog till ökad osäkerhet i beräkningarna samt att ventiler beräknas som tjockväggiga rör 

vilket också påverkar noggrannheten.  

 

3!Resultat!
I resultatavsnittet presenteras först värmeinträngningen genom oisolerade komponenter, 

isoleringens dimensioner och värmeinträngning efter isolering. Sedan görs en aktuell 

energibalansberäkning på anläggningen som sen jämförs mot en energibalansberäkning efter 

åtgärder. Slutligen presenteras kompressorernas belastningstest och verkningsgradsberäkningar.  

3.1 Värmeinträngning före och efter isolering av komponenter. 

Resultatet av beräkningarna av värmeinträngning hos komponenter genom ledning och konvektion 

före isolering redovisas i tabell 1.1.  

 

Med ventil avses avstängningsventil till förångare av typ ICF 20-6-3RA som är tillverkad av 

Danfoss. Rör avser stålrör DN20. Med LTpump menas ammoniakpump till fläktförångarna i 

fryslagret och frystunneln. Mkpump är ammoniakpump till fläktförångarna i kyllagret. Ltkomp 

avser lågtryckskompressorernas oisolerade sugledning. Htkomp är högtryckskompressorernas 

oisolerade sugledning.  

 

I beräkningen beaktas att endast två av de 4 kompressorerna är i drift samtidigt. Avluftare syftar på 

de uppmätta oisolerade rördelar som ansluts till avluftaren. Med Dm avses rörets ytterdiameter och 

Dy är ytterdiameter på is eller isolering. 
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Objekt Ventil Rör LTpump MKpump LTkomp HTkomp Avluftare 
Antal 13 13 2 2 1 1 1 
Tinre [°C]  -38  -38  -38  -8  -35  -8  -8 
Tomgivning 
[°C] 2 2 24 24 24 24 24 
λ is 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 
α luft 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 
Dm [mm] 68 26.9 220 220 200 150 21.3 
Dy [mm] 600 600 640 340 240 156 52 
Längd [m] 0,291 0,1 0,86 0,86 0,905 0,650 2,11 
Inträngd effekt 
per komponent 
[W] 48,4 13 344 77,3 242 64,6 33 
Total inträngd 
effekt [W] 629 169 688 155 242 64,6 33 
 Tabell 1.1 Värmeinträngning hos komponenter genom ledning och konvektion före isolering. 

 

Objekt Ventil & rör LTpump MKpump LTkomp HTkomp Avluftare 
Antal 13 2 2 1 1 1 
Tyta [°C]   0   0  0  -20   -3 0 
Tomgivning 
[°C] 3 24 24 24 24 24 
ε 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 
Mantelarea 
[m2] 0,235 1,73 1,73 0,569 0,306 0,345 
Inträngd effekt 
per komponent 
[W] 3,17 210 210 114 41,1 41,8 
Total inträngd 
effekt [W] 41,2 419 419 114 41 41,8 
 Tabell 1.2 Värmeinträngning hos komponenter genom strålning före isolering. 

 

Isoleringen dimensionerades efter den yttemperatur som ger en marginal på ca 2°C från uppmätt 

daggpunkt. I fallet ventiler och rör på entresolplan var luftfuktigheten 70 % och temperaturen 2°C 

med en daggpunkt på -2,6°C. Där dimensionerades isoleringstjockleken till en yttemperatur på 0°C. 

 

I maskinrummet uppmättes en temperatur på 24°C och en luftfuktighet på 49 % med resulterande 

daggpunkt på 12,6°C. Där dimensionerades isoleringstjockleken mot en yttemperatur på 14°C.  

 

Emissionsförhållandet valdes efter ett ytterskikt av aluminiumfolie som är ett material med låg 

kostnad tillsammans med ett lågt emissionstal. Armaflex blev materialvalet för isoleringen efter 

rekommendation av Georgssons isolering AB. Norisol AB uppger ett pris på 13000 kr inklusive 

timkostnad och material. 
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Objekt Ventil Rör LTpump MKpump LTkomp HTkomp Avluftare 
Antal 13 13 2 2 1 1 1 
T inre [°C]  -38  -38  -38  -8  -35  -8  -8 
T omgivning [°C] 2 2 24 24 24 24 24 
Tyta [°C] 0 0 14 14 14 14 14 
λ isolering 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 
α luft 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 
Dm [mm] 68 26.9 220 220 200 150 21.3 
Dy [mm] 193 129 270 242 247 172 38,9 
Isoleringstjocklek 
[mm] 62,5 51,1 25 11 23,5 11 8,8 
Längd [m] 0,291   0,1 0,86 0,86 0,905 0,650 2,11 
Inträngd effekt per 
komponent [W] 2,26 0,52 46,7 42,2 71,8 20,8 16,4 
Total inträngd effekt 
[W] 29,4 6,73 93,3 84,4 71,8 20,8 16,4 
 Tabell 1.3 Värmeinträngning hos komponenter genom ledning och konvektion efter isolering. 

 

Objekt Ventil Rör LTpump MKpump LTkomp HTkomp Avluftare 
Antal 13 13 2 2 1 1 1 
Tyta [°C]   0   0   0  0  -20   -3 0 
Tomgivning [°C] 3 3 24 24 24 24 24 
ε 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
Mantelarea [m2] 0,18 0,04 0,73 0,65 0,70 0,35 0,26 
Inträngd effekt per 
komponent [W] 0,12 0,03 2,06 1,85 1,98 0,99 0,73 
Total inträngd effekt 
[W] 1,61 0,37 4,12 3,69 1,98 0,99 0,73 
 Tabell 1.4 Värmeinträngning hos komponenter genom strålning efter isolering. 

 

Före åtgärder [kW] Σ ledning 1,98 

 

Σ strålning 1,08 
  Σ totalt   3,06 

Efter åtgärder [kW] Σ ledning 0,323 
 

 
Σ strålning 0,135 
Σ totalt 0,336 

Skillnad [kW] 2,72 
Tabell 1.5 Jämförelse av värmeinträngning genom strålning och konvektion före och efter isolering. 

 

Pris inklusive arbete [kr] 13 000  
Tabell 1.6 Materialkostnad och kostnad för montering av isolering enligt Norisol AB. 
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3.2 Modell av anläggningen före åtgärder 

Här presenteras modellen av anläggningen med uppmätt data före åtgärder. Även köldfaktor och tid 

för dimensionerande infrysning presenteras här. 

 

I tabell 1.7 görs en effektberäkning på anläggningen där storleken på krävd kyleffekt bedöms. 

För beräkning av den inträngda värmeeffekten till följd av transmission genom väggar, golv och tak 

har i enlighet med bilaga 7 arean för de berörda ytorna beräknats. K-värdet hämtades ur 

konstruktionsdata. Yttertemperaturen valdes efter årsmedeltemperatur till de väggar som angränsar 

mot utsidan. Yttertemperaturen mot golven är den temperatur som golvvärmen håller. 

Innertemperaturen för tak, golv och väggar baseras på mätningar i anläggningen.  

 

Data erhölls från Freezing Food över kapaciteten på truckarnas batterier. Tillsammans med 

information på laddningsfrekvens beräknades medeleffekten som utvecklas av truckarna.  

 

Fläktförångarnas krävda eleffekt i anläggningen summerades ihop. Den inträngda värmeeffekten till 

LTB1 och MKB1 beräknades med data på isoleringens tjocklek och uppmätt innertemperatur. 

Effektutvecklingen från människor baseras på CoolPacks beräkning på 7 personer som utför ett 

medelintensivt arbete på 406 W per person, tillsammans med 8 timmar arbete per dag för att ge den 

utvecklade medeleffekten. Belysningen baserades på 118 armaturer á 150 W och 20 armaturer á 

250 W tillsammans med antagen belysningstid på 8 timmar per dygn ger den utvecklade 

medeleffekten. Temperatur och tiddiagram från mätpuckarna användes för att bedöma den krävda 

kyleffekten för infrysning av färskvaror och nedkylning av frysvaror. Tillsammans med 

medelvikten, infrysningstid och tabellvärden över dess värmekapacitivitet beräknas den krävda 

effekten.  

 

Termiska belastningen till följd av luftutbytet beräknades i CoolPack för en volym luft som 

motsvaras av frysrummet och som byts ut mot utomhusluft. Luftutbytet specificeras med en 

omfattning på 1 gång per dygn och 2 gånger per dygn för att ge en uppskattning på hur det påverkar 

resultatet.  

 

Utvecklad värmeeffekt på grund av värmestrålning beräknades med emissionstal hos vitt papper för 

frysvarornas paketering, vit färg hos väggarna samt tid och medeltemperatur för infrysning och 

nedkylning. Modellen som användes var två parallella motstående ytor där yttemperaturerna 

baserades på uppmätta värden. Summan av dessa effekter anpassades sedan till att anläggningen 

inte har full kapacitet under 20 minuter av dygnet till följd av tidsinställda avfrostningar. 
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Effektkälla Effekt [kW] 
Transmission 40,7 
Truckar 13,0 
Förångare 17,6 
LTB MKB 0,661 
Personal 0,947 
Belysning 7,49 
Frysvaror 49,4 
Luftutbyte 1gg per dygn / 2ggr per dygn 27,5/54,9 
Strålning 7,35 
Inträngning genom oisolerade ytor 3,06 
Σ  178 

Tabell 1.7 Summering av utvecklad och inträngd värmeeffekt 

 

I tabell 1.8 används de uppmätta temperaturerna i processens specificerade punkter i Coolpack som 

beräknar COP samt levererad kyleffekt vilket sedan jämförs med innehållet i tabell 1.7. 

 

Objekt Kylkrets 

Temperatur i LTB [°C] -38 
Temperatur i MK1 [°C]   -9,8 
Temperatur i HTB [°C] 26,5 
Tryckförhållande LT kompressor 3,96 
Tryckförhållande HT kompressor 3,68 
COP 2,05 
Medel eleffekt [kW] 110,9 
Levererad kyleffekt [kW] 227,3 
Uppskattad krävd kyleffekt [kW] 178 
Skillnad mellan levererad och 
uppskattad kyleffekt [%] 22 

Tabell 1.8 Jämförelse mellan uppmätt levererad och teoretiskt krävd kyleffekt 

 

Med Newtons kyllag och mätningarna över infrysningstiden i bilaga 7 beräknas i tabell 1.9 

koefficienterna hos den dimensionerande frysvaran debonmassa och den vanliga kycklingen. 

 

Objekt Debonmassa Vanlig kyckling 
Omgivningstemperatur [°C] -38 -23 
Initialtemperatur [°C]   -6  -15 
Sluttemperatur [°C] -25 -22 
Tidsskillnad [h] 22  20 
Koefficient [1/sek] 0,04094 0,10406 

Tabell 1.9 Bestämning av koefficienter för infrysning och nedkylning. 
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3.3 Modell av anläggningen efter åtgärder 

Här presenteras simuleringen av anläggningen med föreslagna åtgärder tillsammans med data för 

storleken på den värmeeffekt som trängs in genom transmission eller som utvecklas av truckar, 

belysning och allehanda utrustning. Även köldfaktor, tid för dimensionerande infrysning 

presenteras här efter temperaturökningar. 

 

Beräkningarna efter en höjning av temperaturen till -20°C från -23°C presenteras i tabell 1.10 

nedan. I Tabell 1.11 presenteras hur temperaturhöjningen påverkar den krävda kyleffekten. 

 

Effektkälla Effekt [kW] 
Transmission 37,3 
Truckar 13,0 
Förångare 17,6 
LTB MKB 0,585 
Personal 0,947 
Belysning 6,83 
Frysvaror 33,9 
Luftutbyte 1gg per dygn / 2ggr per 
dygn 25,5/51 
Strålning 3,20 
Inträngning genom oisolerade ytor 0,336 
Σ efter åtgärder 145 

Tabell 1.10 Summering av utvecklad och inträngd värmeeffekt efter åtgärder 

Skillnad före och efter åtgärder 32,8 
Levererad kyleffekt före 227,3 
Uppskattad krävd kyleffekt efter 194,5 

Tabell 1.11 Skillnad före och efter åtgärder i uppskattad krävd kyleffekt 

 

För att bestämma högsta tillåtna temperaturen i LTB1 användes debonmassans beräknade 

koefficient tillsammans med Newtons kyllag. De krav som anläggningen har är att på 48 timmar 

uppnå en temperatur på -25°C i frysvarans alla delar. 

 

Objekt Debonmassa 

Koefficient [1/sek] 0,04094 
Initialtemperatur [°C] -4 
Sluttemperatur [°C] -25  
Tidsskillnad [h] 48 
Omgivningstemperatur [°C] -28,4 

Tabell 1.12 Dimensionering av temperatur i LTB1  

För att ge säkerhetsmarginaler mot mätosäkerhet gjordes en beräkning med en marginal på 8 

timmar mot kravet på 48 timmar. 
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Objekt Debonmassa 

Koefficient [1/sek] 0,04094 
Initialtemperatur [°C] -4 
Sluttemperatur [°C] -25  
Tidsskillnad [h] 40 
Omgivningstemperatur [°C] -30 

Tabell 1.13 Dimensionering av temperatur i LTB1  

Med valda temperaturer tillsammans med Coolpack beräknades anläggningens nya COP i tabell 

1.10 och användes tillsammans med tabell 1.11 för att bedöma den totala besparade eleffekten. 

 

Objekt Kylkrets 

Temperatur i LTB[°C] -30 
Temperatur i MK1[°C]   -5 
Temperatur i HTB [°C] 26,5 
Tryckförhållande LT kompressor 3,14 
Tryckförhållande HT kompressor 3,04 
COP 2,46 
Höjning av COP [%] 20  
Uppskattad krävd kyleffekt [kW] 194,5 
Teoretiskt krävd eleffekt efter åtgärder [kW] 79 
Total besparad eleffekt [kW] 32 

Tabell 1.14 Kylkretsens effektbehov efter åtgärder samt besparad eleffekt 

3.4 Kompressorernas driftsituation 

Här presenteras uppmätt data efter kompressorernas belastningstest och resultatet av beräkningar på 

verkningsgrad för kompressorerna. 

 

Belastningstest utfördes på LT och HT kompressor 1 där kapaciteten manuellt ökades med 10 % 

intervall från 0 – 100 %. Frekvensomriktaren varierar varvtalet mellan 40 – 100 % kapacitet. 

Mellan 0 – 40 % arbetar strypventilen i inloppet genom att strypa flödet. Jämförelse sker mot en 

linjär ideal kurva.  
 

Med uppmätt data för kompressorerna beräknades med termodynamiska samband den effekt som 

tillfördes gasen och ställs i förhållande till den eleffekt som levererades. Beräkningarna utfördes för 

att kunna göra en bedömning hur kompressorerna arbetar i medelbelastningsområde som för LT 

kompressorerna är 50 % respektive HT kompressorernas 40 %. 
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Objekt LT HT 
tinsug [K] 239 266 
tutlopp [K]   323  326 
pinlopp [Bar] 0,84 3,11 
putlopp [Bar] 3,2 10,5 
Polytropexponent 1,29 1,20 
Isentropexponent 1,312 1,312 
Kompressibilitetsfaktor  0,918 0,926 
Varvtal [r/min] 1810 1873 
Volymflöde [m3/h] 876 439 
Polytrop kompressionseffekt [kW] 29,3 47,4 
Krävd eleffekt [kW] 51,5 59,4 
Verkningsgrad [%] 56,8 79,8 
Tabell 1.15 Termodynamiska beräkningar på kompressorerna 

 

Tabell 1.16 Uppmätt belastningskurva för LT kompressor i jämförelse med ideal kurva. 

Tabell 1.17 Uppmätt belastningskurva för HT kompressor i jämförelse med ideal kurva. 

0!

10!

20!

30!

40!

50!

60!

70!

80!

90!

100!

0! 20! 40! 60! 80! 100!

Belastning*%*

Kapacitet*%*

LT!

Ideal!

0!
10!
20!
30!
40!
50!
60!
70!
80!
90!

100!

0! 20! 40! 60! 80! 100!

Belastning*%*

Kapacitet*%*

HT!

ideal!



 

! 23!

4 Analys 

 

Storleken på värmeinträngningen genom de oisolerade ventilerna och rören uppskattas till 3,06 kW. 

Efter isolering skulle denna kunna minskas till 0,336 kW. Det ger en teoretisk skillnad i 

värmeinträngning på 2,72 kW som innebär med nuvarande köldfaktor på 2,05 en minskning av 

elkostnaden med 11 600 kr per år och 56 100 kr på fem år. Kostnadsförslag för isolering från 

Norisol AB på 13 000 kr ger då en återbetalningstid på 1 år och 2 månader. 

 

En effektbesparing på 20 % är möjlig till följd av att en höjning av temperaturen i LTB1 från -38°C 

till -30°C medför att köldfaktorn ökas från 2,05 till 2,46. Detta innebär en elbesparing på 22,3 kW 

vilket ger en årlig besparing på 194 000 kr och på fem år en besparing på 971 000 kr.  

 

En höjning av frysrummets temperatur från -23°C till -20°C resulterar i en minskning av den krävda 

kyleffekten på 32 kW. Med ett COP på 2,05 så blir besparingen 136 000 kr per år och 680 000 kr på 

fem år. Om en ökning av temperaturen i LTB1 utförs så blir besparingen till följd av ökad 

frysrumstemperatur 114 000 kr per år vid ett COP på 2,46. Tillsammans med de 194 000 kr per år 

som besparas till följd av en höjning av COP så blir den totala besparingen 308 000 kr per år eller 

1,54 miljoner kronor på fem år.  

 

Efter belastningsproven på kompressorerna framgår att det finns områden där kompressorerna inte 

arbetar optimalt. Sett till medelbelastning arbetar HT-kompressorn med en verkningsgrad på 79,8 % 

medan LT-kompressorn arbetar i ett ogynnsammare område med en verkningsgrad på 56,8 %. 

 

 En stor del av den inträngda värmeeffekten före åtgärder kommer ifrån golvvärmen. Av den totala 

värmeinträngningen genom transmission före åtgärder på 41,7 kW bidrar golvvärmen med 16,2 

kW.  

 

Kompressorernas tryckförhållanden minskades efter alla åtgärderna enligt tabell 1.11 nedan. 

Objekt LT HT 
Tryckförhållande före åtgärder 3,96 3,68 
Tryckförhållande efter åtgärder 3,14 3,04 

Tabell 1.18 Kompressorernas tryckförhållande före och efter åtgärder. 
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5 Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att anläggningen är väl dimensionerad med hänsyn till transmissionsförluster men 

att det finns områden som kan effektiviseras. Kompressorerna arbetar i ett ogynnsamt område som 

grundas i att hälften av den dimensionerande belastningen har försvunnit till följd av att 128st 1 kW 

lampor bytts ut mot 150 W och 250 W lampor.  

 

I dagsläget arbetar kompressorerna i belastningsområdet 0 - 100 %, vilket innebär att i området 0 – 

40 % regleras belastningen med en strypventil i inloppet. Strypreglering är ett synnerligen 

ineffektivt sätt att reglera flöde på med stora förluster till följd. Därför föreslås Freezing Food att 

ändra driftområdet för LT och HT kompressorerna till 40 – 100 %.  En sådan förändring innebär att 

kompressorerna stängs av när belastningen blir för låg, och i detta fall betyder det att arbetsområdet 

förläggs i områden med högre verkningsgrad där regleringen styrs genom varvtalsreglering. Den 

här förändringen bör resultera i en minskning av energiförbrukningen och antal drifttimmar då 

kompressorerna arbetar en kortare tid med högre verkningsgrad. Utöver detta innebär minskat antal 

driftstimmar en lägre underhållskostnad då frekvensen på underhållsåtgärder minskas. Däremot 

kommer antal start och stopp att öka vilket negativt påverkar elmotorns livslängd och ökar 

lagerslitaget.  

 

Isolering av rör och ventiler kommer enligt modellen innebära en värmeeffektbesparing på 2,72 kW. 

Isoleringen har en återbetalningstid på 1 år och 2 månader med en besparing efter isoleringskostnad 

på 43 100 kr på fem år. Huvudsyftet med isoleringen blir då inte att spara pengar. Den största 

fördelen som fås med isolering är att den kraftiga isbildningen minskar vilket underlättar 

räddningstjänstens arbete i händelse av ammoniakutsläpp. Fler positiva effekter som isolering medför 

är att underhållsarbeten förenklas och kräver mindre tidsåtgång då det inte längre finns någon 

isbildning att beakta. Korrosionsproblematiken minskar i omfattning då det i dagsläget byggs upp 

islager på kompressorernas tilloppsrör som därefter smälter av vid stopp vilket resulterar i en fuktig 

miljö som påskyndar korrosionsprocessen.  

 

En höjning av temperaturen i LTB1 resulterar i en ökning av COP som minskar energibehovet. En 

höjning resulterar också i att tryckförhållandena för HT och LT kompressorerna minskas och 

närmar sig varandra, vilket i linje med tidigare forskning generellt resulterar i en ökad 

verkningsgrad. Höjningen resulterar också i ett annorlunda infrysningsförfarande, då detta bara har 
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approximerats genom modeller i studien där viss marginal för skillnaden mellan praktik och teori 

har vidtagits måste praktiska tester genomföras för att bedöma om en sådan åtgärd är lämplig. 

 

Evaporatorerna i kylrummet är kopplade till MK1s kylkrets, men temperaturen i kylrummet 

understiger fläktförångarnas börvärde. Det innebär att köldmedium aldrig cirkulerar igenom 

förångarna men i dagsläget är MK1s ammoniakpump i permanent drift för att luftavskiljaren ska 

fungera tillfredställande. En förflyttning av luftavskiljaren från MK1 till LTB1 skulle medföra att 

dessa ammoniakpumpar inte behöver vara permanent driftsatta.  

 

Genom att höja temperaturen i frysrummet kunde anläggningens energibehov minskas. En 

konsekvens av höjningen är att kylrummets temperatur kommer att öka då luftväxlingen sker med 

luft av högre temperatur. Höjningen av kylrummets temperatur kan leda till att evaporatorerna i 

kylrummet behöver arbeta vilket medför att ammoniakpumparna ändå måste vara permanent 

driftsatta. Dessa två infallsvinklar måste beaktas för att utreda om det är lämpligt att genomföra en 

omplacering av luftavskiljaren. En annan aspekt som rör temperaturhöjningen i frysrummet är 

påverkan på frysvarornas hållbarhet när frysrummet går från -23°C till -20°C. 

 

Golven står för en oproportionerligt stor del av transmissionsförlusterna (47 %) i förhållande till 

dess yta (36 %) på grund av golvvärmens börvärde på 10°C. En sänkning av golvvärmens börvärde 

medför en direkt proportionerlig minskning av golvvärmens inträngda värmeeffekt. För att 

undersöka vilken som är den lägsta temperatur som kan väljas så måste problematik rörande 

permafrost i grunden undersökas närmare.   

 

I dagsläget arbetar alla fläktförångare lika lång tid i frystunnelns infrysningssekvens oavsett vilken 

vara som ska frysas in. En möjlig förändring är att välja infrysningssekvens som är optimal för varje 

enskild vara då det bidrar till att minimera fläktarnas värmeeffektutveckling och anläggningens 

energibehov.  

 

Avfrostningen av förångarna har bedömts som tillräckligt optimerat då styrningen av avfrostningen 

resulterar i att isbildning hålls till en låg nivå och att avfrostning avbryts när det inte finns någon 

isbildning kvar. Resultaten skiljer sig från Brito et al (2005) vars resultat visade att majoriteten av 

den krävda kyleffekten kommer ifrån transmissionsförluster och luftutbyte i lokalen. Resultaten 

visar att en betydande del av den krävda kyleffekten härrörs från kyl och frysvarorna men som 

tidigare nämnts kommer även stora delar från transmissionsförluster och luftutbytet. Skillnaden kan 
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bero på att det är en stor mängd varor som kyls, infryses och lagras i Freezing Foods anläggning i 

förhållande till de anläggningar som tidigare forskning har behandlat. 

5.2 Metoddiskussion 

Mätningarna av temperaturer och luftfuktighet i anläggningen påverkas av omgivningens klimat. I 

vår undersökning utfördes dessa mätningar vid ett tillfälle. Det bidrar till osäkerhet eftersom 

variationer uppstår under året vilket påverkar resultatet.  

 

Mätningarna utfördes med dubbla instrument för att minska felkällor från instrumentens 

mätnoggrannhet. Annan mätutrustning som har använts är givare som är fastmonterade i 

anläggningen och deras mätnoggrannhet har en direkt påverkan på resultatets reliabilitet. 

Beräkningarna har grundats i konstruktionsdata som erhållits från konstruktör och därmed fås en 

god noggrannhet av anläggningens värmeöverföringsegenskaper. Vid beräkningar har 

årsmedeltemperatur och vindhastighet för området använts för att nå ett generaliserbart resultat. 

Mätningarna av energiförbrukningen har skett under en lång tid och har därför bidragit till en större 

noggrannhet på framtagna medelvärden.  

 

Lokalens luftutbyte är svårbedömt därför att luftutbytet beror på antalet pallar som transporteras ut 

och in samt hyllväggarnas rörelser. I vår undersökning beräknas den termiska belastningen genom 

luftutbyte på en gång per dygn och två gånger per dygn vilket visar att lokalens luftutbyte har stor 

roll i anläggningens krävda kyleffekt. Det är en osäkerhetsfaktor som rapporten inte hanterar i 

någon större omfattning än att specificera de två antagna fallens storlek.  

 

Vid beräkning av värmeeffekt genom strålning har emissionsförhållandena uppskattats genom 

tabeller över liknande material. Det medför en mätosäkerhet men resultaten bedöms ändå ge en god 

uppfattning om värmeeffektens storleksordning.  

 

Isbildningens storlek baseras på ett medelvärde som tagits fram genom mätningar på ett flertal 

ventiler. Ventilerna behandlas vid beräkning som tjockväggiga rör vilket påverkar noggrannheten 

men då storleken på värmeinträngningen genom dessa komponenter är liten har detta en mindre 

påverkan på resultatet. 
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5.3 Slutsats 

Syftet med undersökningen är att ge förslag på åtgärder som minimerar anläggningens identifierade 

förluster samt beräkna den tid som krävs för att de investeringar som föreslås ska ge tillbaka 

investeringskostnaden. Undersökningen visar att anläggningen är väl dimensionerad och 

konstruerad för ändamålet men det finns rum för driftoptimering av anläggningen. 

 

• En temperaturhöjning i LTB1 från -38°C till -30°C och frysrum från -23°C till -20°C har 

undersökts. De två åtgärderna resulterar tillsammans i en teoretisk besparing på 1,54 

miljoner kronor på 5 år. 

• Kompressorerna belastas inte optimalt i dagsläget, genom att förlägga driftområdet för LT 

och HT kompressorerna mellan 40 – 100 % belastning minskas driftstimmar och därmed 

underhållskostnaderna samt att verkningsgraden ökar. 

• Isolering av komponenter ger en återbetalningstid på 1 år och 2 månader. 

• Golvvärmen står för en stor del av transmissionsförlusterna och en sänkning av dess 

temperatur minskar anläggningens energibehov. 

• Frystunnelns infrysningssekvens tar i dagsläget inte hänsyn till vilken typ av vara som ska 

frysas in vilket medför att fläktar är i drift även om varan är infryst. 

 

5.4 Förslag till vidare forskning 

• Då luftutbytet visade sig vara en viktig parameter för anläggningens energibehov är det av 

intresse att undersöka hur den kan minimeras.  

• Luftavskiljarens placering i dagsläget tillsammans med den driftsituation som råder innebär 

att det är intressant att undersöka om en omplacering är möjlig. 

• Kan infrysningssekvensen styras via mätning av temperaturen för att säkerställa att frysvaror 

inte befinner sig i frystunneln onödigt länge? 
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Bilagor och tabeller 

Bilaga 1 Komponentspecifikationer 

Objekt Lågtryckskompressor 1&2 Högtryckskompressor 1&2 

Fabrikat GEA Grasso GEA Grasso 

Typ TR-T30B-28 skruvkompressor MR-M2655S-28 skruvkompressor 

Kyleffekt 346.4 kW 564.5 kW 

Axeleffekt 90.2 kW 147.4 kW 

Elmotor Leroy-Somer Leroy-Somer 

Märkeffekt elmotor 160 kW 200kW 

Varvtal elmotor 1500-3540 rpm 1500-3540 rpm 

Deplacement 8111 cm3/rotation 3912 cm3/rotation 

Tabell 2.1 Kompressorernas specifikation 

 

Objekt Ammoniakpump 

Fabrikat Hermetic 

Typ CAM 2/3 centrifugalpump 

Volymflöde 4 m3/h 

Elmotor AGX3.0 

Märkeffekt elmotor 4.3 kW 

Antal 4st 

Tabell 2.2 Ammoniakpumparnas specifikation 
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Bilaga 2 Termisk belastning från infrysning, nedkylning och utrustning 

Objekt BT 200D LPE200/8 RRE 160 
Antal 5 1 4 

Spänning/Batterikapacitet [ V/Ah]  24/500  24/300  48/465 
kWh per laddning 12 7,20 22,3 
Laddning per dygn 2 2 2 
Energiåtgång per dygn [kWh] 120 14,4 179 
Medeleffekt per dygn [kW] 5 0,6 7,44 

Tabell 2.3 Truckarnas energibehov och medeleffektutveckling 

 

Objekt Kylrum Fryslager Utlastning Frystunnel 
Antal 4 7 2 8 

Fläktar per förångare   4   4   4   2 

Märkeffekt per fläktmotor [kW]  0,37  0,37  0,37  0,37 
Medelbelastning [%] 70 70 70 70 
Medeleffektutveckling [kW] 4,14 7,25 2,07 4,14 

Tabell 2.4 Fläktförångarnas medeeleffektutveckling 

 

Objekt Lampa A Lampa B Personal 
Antal 118 20 7 

Effektutveckling per objekt [kW]   0,15   0,25   0,406 
Medeleffektutveckling [kW] 5,90 1,67 0,947 

Tabell 2.5 Belysningen och personalens effektutveckling 

 

Förfarande Infrysning Nedkylning 
Cp nedkylning [kj/kgk] 3,3 3,3 
Latent värme  [kj/kg] 246 246 
Cp nedfrysning [kj/kgk] 1,55 1,55 
Pallar per dygn 29 191 

Kg per pall   300   300 

Massa per dygn  8700   57300 
Tinitial [°C] -2 -15 
Tslutgiltig [°C] -27 -23 
Tid för temperaturförändring [h] 16 20 
Krävd kyleffekt  [kW] 43,7 9,10 
Krävd medelkyleffekt [kW] 29,14 7,586 

Tabell 2.6 Kycklingens krävda medelkyleffekt 
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Bilaga 3 Termisk belastning från transmission, luftutbyte och strålning 

Objekt Frysrum Frysrum Frysrum Frysrum 
Volym [m3]  39126 39126 39126 39126 
Luftutbyte per dygn 1 2 1 2 
Temperatur före [°C] -23 -23 -20 -20 
Temperatur efter [°C] 8 8 8 8 
Krävd kyleffekt  [kW] 27,46 54,9 25,5 51 

Tabell 2.7 Luftutbytets krävda kyleffekt. 

Objekt Area [m2] K [W/m2K] T inne [°C] T ute [°C]   Effekt [kW] 
Vägg 1 647,2 0,1 -23 8 2,01 
Vägg 2   986,6   0,1 -23   8    3,06 
Vägg 3 93,83 0,1 -23 8 0,29 
Vägg 4 238,4 0,1 -23 24 1,12 
Vägg 5 37,42 0,1 -5 24 0,11 
Vägg 6 275,2 0,1 -5 8 0,36 
Vägg 7 380,6 0,1 -5 8 0,49 
Vägg 8 615,7 0,1 -23 8 1,91 
Tak fryslager 2896 0,13 -23 8 11,59 
Tak kyllager 1128  0,13 3 8 0,73 
Golv fryslager 2896 0,17 -23 10 16,18 
Golv kyllager 1128 0,17 -5 10 2,86 
Σ Objekt 40,71 
Tabell 2.8 Transmissionsförluster genom väggar, tak och golv före åtgärder. 

Objekt Area [m2] K [W/m2K] T inne [°C] T ute [°C]   Effekt [kW] 
Vägg 1 647,2 0,1 -20 8 1,81 
Vägg 2   986,6   0,1 -20   8    2,76 
Vägg 3 93,83 0,1 -20 8 0,26 
Vägg 4 238,4 0,1 -20 24 1,05 
Vägg 5 37,42 0,1 -5 24 0,11 
Vägg 6 275,2 0,1 -5 8 0,36 
Vägg 7 380,6 0,1 -5 8 0,49 
Vägg 8 615,7 0,1 -20 8 1,72 
Tak fryslager 2896 0,13 -20 8 10,47 
Tak kyllager 1128  0,13 3 8 0,73 
Golv fryslager 2896 0,17 -20 10 14,71 
Golv kyllager 1128 0,17 -5 10 2,86 
Σ Objekt 37,34 
Tabell 1.6 Transmissionsförluster genom väggar, tak och golv efter åtgärder. 

Process Infrysning före Nedkylning före Infrysning efter Nedkylning Efter  
Initial temperatur [°C] -2 -15 -2 -15 
Sluttemperatur [°C]   -23   -23 -20   -20 
Medeltemperatur [°C] -19 -14,5 -17,5 -14,5 
Emissionsförhållande pall 0,93 0,93 0,93 0,93 
Emissionsförhållande vägg 0,95 0,95 0,95 0,95 
Emissionsförhållande resulterande 0,887 0,887 0,887 0,887 
Area [m2] 47,5 275 47,5 275 
Kyleffekt [kW] 3,19 5,63 2,46 1,39 
Medelkyleffekt [kW] 2,66 4,69 2,05 1,16 

Tabell 1.7 Värmestrålning från pallar med kyckling 
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Bilaga 4 Kylprocess före åtgärder 
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Bilaga 5 Kylprocess efter åtgärder 

 



 

 VIII 

Bilaga 6 Anläggningens konstruktionsdata 
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Bilaga 7 Mätdata från mätpuckar 

 


